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انزفبػم ثيٍ أعهٕة رمذيى انًذطبد انؼهًيخ ٔأًَبط انغيطشح انذيبغيخ 

فبءح انزاريخ ( ٔأصشِ فٗ رًُيخ يٓبساد انزفكيش انًزشؼت ٔانكHBDنٓيشيبٌ)

 ٔرذصيم انؼهٕو نذٖ رالييز انًشدهخ اإلػذاديخانًذسكخ 

                                              

ل٠ ٓكٔى جُٗيم ػرى جٍُؤفٓٛط/ و:ئػــىجو 
*
 

 
 

 خ:ــيمذي
ضؼى أٗٔح٠ جُطؼِْ ٖٓ جُٔٞٞٞػحش جُكيٞيس يجش جألغٍ جٌُريٍ ك٠ ػِٔيط٠ 

جُطؼِيْ ٝجُطؼِْ؛ ًُج ٝؾد ضؼٍكٜح ٝضكىيىٛح ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ٖٓ هرَ ٓهطط٠ جُٔ٘حٛؽ 

ٝٓٛٔٔيٜح، ذـٍٜ ئػحوز جنطيحٌ جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ ٝجألٗٗطس جُطؼِئيس 

ىٌيّ ذٔح يطبلءّ ٓغ أٗٔح٠ جُطؼِْ جُٔهطِلس ُىٟ جُطبلٓيً ذٌحكس ٝجْطٍجضيؿيحش جُط

جٍُٔجقَ جُىٌجْيس. ًٔح إٔ ض٘ٞع أٗٔح٠ جُطؼِْ يوط٠ٟ جُط٘ٞع ك٠ جُهرٍجش جُطؼِئيس 

 جُٔوىٓس ُِطبلٓيً ٍُٔجػحز جُلٍٝم جُلٍويس ك٠ جْطؼىجوجضْٜ ٝهىٌجضْٜ جُؼوِيس.

ٍكيس ٝجًُِٓٞيس ٝيٗيٍ ٓلّٜٞ ١ٔٗ جُطؼِْ ئ٠ُ ٓؿٔٞػس جُهٛحتٙ جُٔؼ

ٝجُ٘لٓيس جُط٠ ضؼى ذٔػحذس ٓإٍٖجً  ٌُيليس جوٌجى جُٔطؼِْ ُِريثس ٖٓ قُٞٚ ُٝطٍيوس 

ضلحػِٚ ٓغ ػ٘حٍٚٛح ٝجالْطؿحذس ُٔػيٍجضٜح جُهحٌؾيس، ًٔح ضكىو أِْٞخ جُٔطؼِْ ك٠ 

س ــضكِيَ جُٔؼِٞٓحش ٝٓؼحُؿطٜح ذـيس قَ جٌُٔٗبلش جُط٠ ضٞجؾٜٚ وجنَ ذيثطٚ جُطؼِئي

(. ًٔح ضؼرٍ أٗٔح٠ جُطؼِْ ػٖ ٠ٍيوس جْطورحٍ جُٔطؼِْ 01، 8102 ) أذٞ ٌٝوٙ،

ُِٔؼِٞٓحش ًٝيليس ضٗليٍٛح ٝضٔػيِٜح ك٠ جًُجًٍز ٠ٞيِس جألٓى، ًٝيليس جُطؼريٍ ػٜ٘ح 

 (. (Seyal & Rahman,2015, 62ك٠ ٓٞجهق جُطؼِْ جُٔهطِلس 

جُرٍٟٗ،  ٝضٍضر١ أٗٔح٠ جُطؼِْ ذحالًطٗحكحش جُكىيػس ٌُيليس ػَٔ جُىٓحؽ

ك٠ ٓؿحٍ جُطٍذيس جُؼِٔيس ٖٓ ضؼٍف جآلُيس جُط٠ ئٌٖ ٖٓ  ٝجُط٠ ٌٓ٘ص جُٔطهٛٛيٖ

نبلُٜح جالْطىالٍ ػ٠ِ قىٝظ ػِٔيس جُطؼِْ. كوى أْٜٔص جُىٌجْحش جُؼٛريس 

ٝجُلٓيُٞٞؾيس ك٠ ضكٓيٖ ػِٔيس جُطؼِْ قيع ًحٕ ٖٓ أْٛ ضٞٚيحضٜح ٝأُٝٞيحضٜح 

ذـٍٜ جُطَٞٚ ئ٠ُ أه٠ٛ جٌُٗق ػٖ أٗٔح٠ جُطؼِْ ٝضكىيىٛح ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ، 

٠حهحش وٓحؿْٜ جُرٍٟٗ، ٝجًُٟ ئػَ ٓٞٞؼحً ُوىٌجش جُطلٌيٍ  ٌٓٔ٘س ٖٓ جْطلحوز

يكطٟٞ ػ٠ِ أًػٍ ٖٓ جغ٠٘ ػٍٗ ضٍُيٕٞ  حؽ جُٔطؼِْ ٝجُطؼِْ. ًٔح أٖحٌش ئ٠ُ إٔ وٓ

ٓؼحً ػرٍ  يس ًٝيليس ضٍجذطٜحنِيس ػٛريس، ٝضؼى ٠ٍيوس ض٘ظيْ جُهبليح جُؼٛر

ذس جُِر٘حش جألْحْيس ُؼِٔيس جُطؼِْ؛ جًُٟ يؼٍف ٝكوحً ُ٘ظٍيس جُٗؿيٍجش جُؼٛريس ذٔػح

جُىٓحؽ جُرٍٟٗ ذأٗٚ ضلٌيٍ يكىظ ك٠ جُوٍٗز جُىٓحؿيس ْٞجء ك٠ جُؿحٗد جألئٖ 

Right Brain  ٍٓأٝ ك٠ جُؿحٗد جأليLeft Brain  وٓحؽ جُٔطؼِْ، ٝضؼطٔى وٌؾس ٖٓ

ٔٞ                       جُطلٌيٍ ػ٠ِ ٓىٟ ْبلٓس كٓيُٞٞؾيس جُىٓحؽ ًٝيليس َيحوز جُ٘

 (.081، 8102جُٔحوٟ ُِىٓحؽ ) جُٜيبلش، 

                                           
 جامعة كفر الشيخ. -كمية التربية  -أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس العموم  *
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ٝيطٞهق جُ٘ٔٞ جُٔحوٟ ُِىٓحؽ ػ٠ِ وٌٝ جُريثس جُٔكيطس ذحُٔطؼِْ ٝٓىٟ   

غٍجتٜح ٝض٘ٞػٜح ذحُٔػيٍجش جُط٠ ضكع ػ٠ِ ٗٔٞ ٝضٗحذي جُٗؿيٍجش جُؼٛريس وجنَ 

ُٔػيٍجش جُطؼِئيس جُوٍٗز جُىٓحؿيس، ٝضأض٠ ٖٓ ٛ٘ح أٛٔيس وٌٝ جُٔؼِْ ك٠ ضٞكيٍ ج

جُٔط٘ٞػس وجنَ جُٛق جُىٌج٠ْ ُئلٍْجع ذ٘ٔٞ جُىٓحؽ ُىٟ جُٔطؼِْ، ٓٔح ي٘ؼٌّ 

 (.23، 8102ئيؿحذيحً ػ٠ِ ػِٔيط٠ جُطؼِْ ٝجُطلٌيٍ ُىيٚ) أذٞ ؾحوٝ ٝٗٞكَ، 

ٝيؼى جُىٓحؽ ًٍُٓ جُطلٌيٍ ٝجُٔٗحػٍ ُىٟ جُٔطؼِْ، ٝئػَ ًٍُٓ جُٓيطٍز 

نبلٍ جُويحّ ذؼِٔيحش جُطهطي١ ٝٓؼحُؿس ٝجُويحوز جُٔٞؾٜس ُكَ جٌُٔٗبلش ٖٓ 

، ًٔح ي٘وْٓ جُىٓحؽ ئ٠ُ ٗٛليٖ  (Perez & Guzman,2013, 121)جُٔؼِٞٓحش 

ًٍٝييٖ ٓطكىجٕ ك٠ جُطًٍيد ٝٓطٍجذطحٕ ك٠ جُر٘يس ٝضٍذطٜٔح ٖرٌس ٓؼوىز      ٖٓ 

جألُيحف جُؼٛريس، يطِن ػِئٜح جُ٘ٛق جٌٍُٟٝ جألئٖ ٝجُ٘ٛق جٌٍُٟٝ جأليٍٓ، 

ٝظيليحً ًٓ٘ جُٔيبلو، ٌُٖٝ ٓغ ضلحػَ جُٔطؼِْ ٓغ جُٔػيٍجش ٖٓ قُٞٚ  ثيٖطٌحكٝٛٔح ٓ

ك٠ جُريثس يكىظ ْيطٍز ٝٛئ٘س ٝظيليس ألقىٛٔح ػ٠ِ قٓحخ جُ٘ٛق جآلنٍ ٝكوحً 

١ُٔ٘ جُٔػيٍجش جُٔوىٓس ئُيٚ، ٝػ٠ِ جُٔؼِْ ضكىيى ١ٔٗ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٓحتى ُىٟ 

ضطٞجكن ٓؼٚ ُطكوين كحػِيس ٖٓ ػِٔيس                          ًَ ٓطؼِْ ٝجنطيحٌ جْطٍجضيؿيحش جُطىٌيّ جُط٠

 (. Ganesh,Maharishi&Jaya,2014, 23 جُطؼِْ )

ًأِْٞخ ئيَ  Brain Dominanceٝذٍَ ٓلّٜٞ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس 

ئُيٚ جُٔطؼِْ ك٠ ػِٔيط٠ جُطؼِْ ٝجُطلٌيٍ، ًًُٝي ك٠ ضؼحٓبلضٚ ٓغ جُٔػيٍجش ٝجُٔؼطيحش 

ُٔكيطس ذٚ. ٝهى جٛطٔص ٗظٍيحش ػِْ جُ٘لّ جُٔؼٍك٠ ذحُؼبلهس ذيٖ جُٔطٟٔ٘س ذحُريثس ج

ٝظحتق جُىٓحؽ ٝجُوىٌز ػ٠ِ ٓؼحُؿس جُٔؼِٞٓحش ٝضٔػيِٜح ٝيُي ٖٓ نبلٍ وٌجْطٜح 

ُطًٍيد أؾُجء جُىٓحؽ ٝٗظحٓٚ جُؼٛر٠ ٝجُٗرٌحش جُؼٛريس جُٔطٟٔ٘س ذٚ ٝجُط٠ ضْٜٓ 

ٖ هرَ جُٔطؼِٔيٖ ُ٘لّ ك٠ ٓؼحُؿس جُٔؼِٞٓحش ٝظٌٜٞ جْطؿحذحش ٓطؼىوز ٝٓط٘ٞػس ٓ

كحُٓيطٍز جُىٓحؿيس ضٍؾغ النطبلف آُيس جُطٔػيَ جُٔؼطيحش جُطؼِئيس،جُٔػيٍجش ٝ

 ,Kihlstrom  أؾُجء جُىٓحؽ )حً ُط٘ٞع ٝظحتلجُؼٛر٠ ُِٔؼِٞٓحش ٖٓ ٓطؼِْ آلنٍ ٝكو

 (.810، 8102؛ ػرى جُكن ٝجُؼؿي٠ِ، 368 ,2012

 Wholeؽ ج٠ٌُِ ًٔح ظٍٜ ٓلّٜٞ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ك٠ ٗظٍيس جُىٓح

Brain Theory  ( ُٕٜيٍٓحHerrmann, 1997 جُط٠ ٠ٌٞش ٖٓ ٗظٍيس )

جُ٘ٛليٖ جٌٍُٝييٖ، ٝضؼى ٖٓ أْٛ جُ٘ظٍيحش جُط٠ ًٌُش ػ٠ِ أٗٔح٠ جُطؼِْ ٝجُطلٌيٍ 

ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ، ٝأٖحٌش ئ٠ُ إٔ جْطهىجّ جُٔطؼِْ ١ُٔ٘ ٓلَٟ ٖٓ جُطلٌيٍ ذٛلس 

أؾُجء جُىٓحؽ ٝضكىظ ُٚ ْيطٍز ٝظيليس  وجتٔس يإوٟ ُِط٘ٗي١ جُؼو٠ِ ُؿُء ٓؼيٖ ٖٓ

ٓوحٌٗس ذأؾُجء جُىٓحؽ جألنٍٟ. ٝهٓٔص جُ٘ظٍيس جُىٓحؽ جُرٍٟٗ ئ٠ُ أٌذؼس أؾُجء 

، ًَ ؾُء )ٌذغ( يطؼِن ذ١ٔ٘ ٓؼيٖ ٖٓ أٗٔح٠ Four Quadrant Model)ئٌذحع( 

؛ 018-010، 8102جُطلٌيٍ، ٝضطٔػَ جألٗٔح٠ جألٌذؼس ك٠:)جُـٍجذيس ٝجُٔكٖٓ،

 (21، 8102؛ ٍِٖٞ، 083، 8102جُٜيبلش، 

ٝيطِن ػِيٚ ج١ُٔ٘ جُٔ٘طو٠، ٝيٍضر١ ذٍذغ جُىٓحؽ جأليٍٓ (: Aًَظ انزفكيش) -

ٝضظٍٜ ْيطٍز ج١ُٔ٘ ك٠  (The Left Cerebral Brain Thinkingجُؼِٟٞ)

ضلٟيَ جُٔطؼِْ جُطؼحَٓ ٓغ جُريحٗحش ٝجُكوحتن، ٝض٘حٍٝ جٌُٔٗبلش جُكٓحذيس ٝجٍُهٔيس، 
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ٓ٘طويس ٓٞٞٞػيس، ٝيطٔيُ ذأٗٚ ٓ٘طو٠ ٝػوبل٠ٗ ٝٗظٍٟ ٝٓؼحُؿس جُوٟحيح ذطٍم 

 ٝٝجهؼ٠ ٝضكِي٠ِ ٠ًٔٝ ٝضو٠٘.   

ٝيطِن ػِيٚ ج١ُٔ٘ جإلؾٍجت٠، ٝيٍضر١ ذٍذغ جُىٓحؽ جأليٍٓ (: Bًَظ انزفكيش) -

ٝضظٍٜ ْيطٍز ج١ُٔ٘ ك٠  (The Left Limbic Brain Thinkingجُٓل٠ِ)

ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُوٟحيح ٝجألكٌحٌ ضلٟيَ جُٔطؼِْ ُط٘ظيْ ٝضٍضيد جُريحٗحش ٝجُكوحتن، 

ٝكن ضَِٓٓ ٓؼيٖ، ٝضكىيى أْحُيد ٠ٍٝم جُط٘ليً ٝجُطٗـيَ، ٝيطٔيُ ذحقطٍجّ جُوٞجٗيٖ 

 ٝجألٗظٔس ٝجالٛطٔحّ ذحُطلحٚيَ ٝئوجٌز جُٞهص ٝجضرحع ٞٞجذ١ جألٖٓ ٝجُٓبلٓس.

ٝيطِن ػِيٚ ج١ُٔ٘ جالؾطٔحػ٠، ٝيٍضر١ ذٍذغ جُىٓحؽ جألئٖ (: Cًَظ انزفكيش) -

ٝضظٍٜ ْيطٍز ج١ُٔ٘ ك٠  (The Right Limbic Brain Thinkingجُٓل٠ِ)

ضلٟيَ جُٔطؼِْ ُِطؼح٠ق ٓغ جألنٍيٖ ٝئهحٓس ػبلهحش ؾيىز ٝجُطؼحَٓ ٓؼْٜ ػرٍ 

جْطهىجّ جُِـس جٍُُٓيس، ٝٓؼحُؿس جُوٟحيح ذطٍم جٗلؼحُيس، ٝيطٔيُ ذكد جُؼَٔ ٖٞٔ 

 جُلٍين ٝضوىيٍ جقطيحؾحش جُوٍٗحء ٝجُطٔطغ ذحُرىيٜس جُكٓيس.

ٝيطِن ػِيٚ ج١ُٔ٘ جُهيح٠ُ، ٝيٍضر١ ذٍذغ جُىٓحؽ جألئٖ (: Dًَظ انزفكيش) -

ٝضظٍٜ ْيطٍز ج١ُٔ٘ ك٠  (The Right Cerebral Brain Thinkingجُؼِٟٞ)

ضلٟيَ جُٔطؼِْ جُطؼحَٓ ٓغ جألٖيحء ٝجٌُٛٞ ٖٓ ٓ٘ظٌٞ ٖحَٓ ٠ًِٝ، ٝئيَ إليؿحو 

ضيؿ٠ ٝقد جالْطٌٗحف قٍِٞ ٌُِٔٗبلش ذطٍم ئذىجػيس، ٝيطٔيُ ذحُطلٌيٍ جالْطٍج

ٝجٌَُٗ جُطح٠ُ يٞٞف أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ٝكوح ُ٘ظٍيس جُىٓحؽ ٝجُٔـحٍٓز ٝأٚحُس جألكٌحٌ. 

 ج٠ٌُِ ُٜيٍٓحٕ ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس:

 

(: أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ٝجُٓيطٍز جُىٓحؿيس ٝكوحً ُ٘ظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ ُٜيٍٓحٕ 0ٌَٖ )

(Quinlan,2013) 

 

ٜح ( ُِىٓحؽ ج٠ٌُِ ذأHBDٗيٍٓحٕ)ٝضؼٍف جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ٝكن ٗٔٞيؼ ٛ

ٍ ــــــــ( أًػA, B, C, Dحع جُىٓحؽ )ــى أٌذــػ٠ِ أقحو ــ٠ جالػطٔــٍو ئُــٓيَ جُل

ٝضٞؾيٚ جُِٓٞى يس جُطلٌيٍٖٓ جػطٔحوٙ ػ٠ِ جألٌذحع جألنٍٟ ك٠ ػِٔ

(Barclay,2006  2018؛ Alkhatib & Al-Humaidi, .) 

 

ٓلحٛيْ ٝأٗٔح٠ ُِطلٌيٍ،  ٝك٠ ٞٞء ٓح هىٓطٚ ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ ٖٓ

ظٍٜش ػِٔيحش ٓؼٍكيس ٝػوِيس ضٓطٜىف ئقىجظ ضٗؼد ك٠ جُهبليح جُؼٛريس ك٠ 
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أؾُجء جُىٓحؽ ٓٔح يىػْ جُطٗؼد ك٠ جُطلٌيٍ، ٝج٠ِن ػ٠ِ ًٛٙ جُؼِٔيحش جُطلٌيٍ 

، جًُٟ يؼى ٗٔطحً ٓٔيُجً ٖٓ أٗٔح٠ Neural Branching Thinkingجُٔطٗؼد 

جُٔطؼِٔيٖ ًٓ٘ جُطلُٞس جُٔرٌٍز ُٔٓحػىضْٜ ك٠ ضُٞيى  جُطلٌيٍ جُط٠ يؿد ض٘ٔيطٜح ُىٟ

جألكٌحٌ ٝئٗطحؾٜح ذطٍم ئذىجػيس ذـيس قَ جٌُٔٗبلش جُط٠ ضٞجؾْٜٜ ذأْحُيد ٓطؼىوز 

( ْٝحُٔحٕ ٝجٍُٟٗٔ 022، 8108ٍ ٖكحضٚ )ــس. ٝيٗيــــس ٝيجش أٚحُــٍٓٗ

ٓط٘ى ( ئ٠ُ إٔ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ١ٔٗ يؼطٔى ػ٠ِ ٗظٍيحش جُطؼِْ ج082ُٔ، 8102)

ئ٠ُ جُىٓحؽ جُرٍٟٗ ٝضطًٍُٔ ػِٔيحضٚ ك٠ أؾُجء جُىٓحؽ جُٔطؼِوس ذطأغيٍجش جُؿٜحَ 

جُؼٛر٠، ٝيطٍضد ػ٠ِ ٓٔحٌْس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ئٗٗحء ٝٚبلش ؾىيىز ذيٖ جُؼىيى 

ٓطوىٓس  Nervous Tissueٝذ٘حء أٗٓؿس ػٛريس  Neuronsٖٓ جُهبليح جُؼٛريس 

ئٌ٘ٚ ٖٓ ضُٞيى ٝئٚىجٌ جألكٌحٌ ٝجُكٍِٞ  وجنَ جُٗرٌس جُؼٛريس ُىٓحؽ جُٔطؼِْ، ٓٔح

جإلذىجػيس ٌُِٔٗبلش، ًٝٛج ذىٌٝٙ يْٜٓ ك٠ ٌه٠ ٝغٍجء هىٌجش جُٔم جُرٍٟٗ ػ٘ى 

 ٓؼحُؿس جُٔؼِٞٓحش ٝضؿٜيُٛح ٝضٗليٍٛح.

إٔ جُطلٌيٍ  Beuk& Basadur(2016,199)ٝيٟيق ذيٞى ٝذحْحوٌٝ  

لس ٝجُرىجتَ جُؿىيىز ؿيٍ جُٔطٗؼد يؼى ذٔػحذس ػِٔيس ضُٞيى ٓط٘ٞع ٖٓ جألكٌحٌ جُٔهطِ

 ,Forthmannجُٔأُٞكس ذ٘حًء ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش جُٔؼطحز، ٝيطلن كٌٞغٔحٕ ٝأنٍٕٝ

et.al.(2018,1)  ػ٠ِ أٗٚ يططِد ضُٞيى أًرٍ ػىو ٖٓ جُكٍِٞ جُٔكطِٔس ٌُِِٔٗس

جُٔؼطحز ٝيؼطٔى ػ٠ِ ٓىٟ ضٞظيق ٓىنبلش جًُجًٍز ك٠ ٓؼحُؿس جُٔؼِٞٓحش ٝجوٌجى 

َٔ ػ٠ِ جُٜٔحّ، ٝيٛلٚ ذحٌغُٞٔيٞ جُؼبلهحش ك٠ أغ٘حء جُؼ

٠ٌٖٝٝBartholomew& Ruesch (2018, 28)  ٌذأٗٚ ػِٔيس ضُٞيى جألكٌح

جإلذىجػيس ٖٓ نبلٍ جْطٌٗحف ٓؿٔٞػس ٝجْؼس ٖٓ جُكٍِٞ جُٔكطِٔس ٌُِٔٗبلش 

 ٓلطٞقس جُٜ٘حيس. 

ُِٝطلٌيٍ جُٔطٗؼد ػىز ٜٓحٌجش ػوِيس الذى ٖٓ ضٛٔيْ أٗٗطس ضؼِئيس ضٔ٘ف 

ٜح ٖٓ هرَ جُٔطؼِٔيٖ قط٠ يطْ جًطٓحذٜح ٝض٘ٔيطٜح وجنَ كٍٛٞ جُلٍ٘ ُٔٔحٌْط

جُؼِّٞ، ٝضٍضر١ ٓٔحٌْس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ذوىٌز جُٔطؼِٔيٖ ػ٠ِ ئٗطحؼ 

ٝضُٞيى جألكٌحٌ ٝجُكٍِٞ جإلذىجػيس، ك٠ٜ ضؼى ٗٔطحً ٖٓ جُؼِٔيحش جُؼوِيس جُط٠ ضػٍٔ ػٖ 

ؿحٛحش َٝٝجيح ٓطؼىوز ػ٘ى ضُٞيى جألكٌحٌ جألٚيِس ؿيٍ جُٔأُٞكس ٝضٗؼرٜح ك٠ جض

(. Oyebade,2018, 2؛  03، 8108) َجٌع،ٓؼحُؿس جٌُٔٗبلش أٝ جُوٟحيح جُؼِٔيس

ٝضطٔػَ أْٛ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ك٠ جُطبلهس، ٝجٍُٔٝٗس، ٝجألٚحُس، ٝجُطًٍيد 

ٝجُطأُيق، ٝئوٌجى ػبلهحش ؾىيىز، ٝئػحوز جُطٛ٘يق، ٝئونحٍ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ ٌؤٟ 

 (.8102؛ ػرى هللا،  8102؛  ٛ٘ىجٟٝ، 8102؛ ؾحو جُكن ،8101ؾىيىز ) ٓكٔى، 

ٝك٠ ٞٞء ٓح أٖحٌش ئُيٚ ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ إٔ أٗٔح٠ جُطلٌيٍ جألٌذؼس 

ٚ جُِٓٞى جإلٗٓح٠ٗ، قيع ٖٓ نبلُٜح يكىو جُٔطؼِْ ــْ ك٠ ضٞؾيـــّٞ ذىٌٝ ٜٓــضو

 ٠ٍم جْطورحٍ جُٔؼِٞٓحش ٝضؿٜيُٛح ٝٓؼحُؿطٜح؛ كإ ٌُِلحءز جًُجضيس

وٌٝجً ٜٓٔحً أيٟحً يطؼِن ذىجكؼيس جُٔطؼِْ   Perceived Self-Efficiencyجُٔىًٌس

ُِويحّ ذحُِٓٞى ٝجُٔػحذٍز ٖٓ أؾَ جْطٍٔجٌٙ ٝذًٍ أه٠ٛ ٓح ئٌ٘ٚ ٖٓ ؾٜى ٖٓ أؾَ 

ضكوين جألٛىجف جٍُٔؾٞز. ٝهى قىو ٓلّٜٞ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٖٓ هرَ ذحٗىٌٝج 
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Bandura(1997) ٍكيس جالؾطٔحػيس ٓإّْ جُ٘ظٍيس جُٔؼSocial Cognitive 

Theory  ذحػطرحٌٙ ٓلٜٞٓحً أٚيبلً ك٠ جُ٘ظٍيس، ٝذؼىجً أْحْيحً ٖٓ أذؼحو جُٗهٛيس

جإلٗٓحٗيس؛ ُٔح ُٚ ٖٓ هىٌز ك٠ ضٞؾيٚ ِْٞى جُٔطؼِْ ٝجْطؿحذحضٚ ٗكٞ جُٔٞجهق 

ٝجألقىجظ؛ ًُٝج يؼى ْٔٚ ٓٔيُز ٌَُ ٓطؼِْ يؿد جألنً ذٜح ٍٝٓجػحضٜح ػ٘ى ضٛٔيْ 

 .Bandura,2012, 10)يْ ٓٞجهق جُطؼِْ ٖٞٔ جُٜٔ٘ؽ جُٔى٠ٌْ)ٝض٘ظ

ًٔح ضٗيٍ جالضؿحٛحش جُٔؼحٍٚز ك٠ ٓؿحٍ ػِْ جُ٘لّ جُطؼِي٠ٔ ئ٠ُ إٔ   

جُؼِٔيحش جُٔؼٍكيس جُط٠ ضٞؾٚ ِْٞى جُٔطؼِْ ػ٘ى أوجء جُٜٔحّ جُطؼِئيس ئٗٔح ٠ٛ 

س ٝجُط٠ ضٌطٓد ٓكِٛس ٓح ئطٌِٚ ٖٓ جُؼِٔيحش جُىجكؼيس ٓػَ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌ

ٖ ٗلٓٚ ــــْ ػــٍجٛح جُٔطؼِـــىجش جُط٠ يـــٖ جُٔؼطوــٍ ػــس، ٝضؼرــس جُٔكيطــٖٓ جُريث

س ـــــــــــــكئح يهٙ جُوىٌز ػ٠ِ جُطؼِْ ٝأوجء جًُِٓٞيحش جُ٘حؾكس ذٔٓطٞيحش ٍٓؿٞذ

 (.21، 8102) أقٔى ٝجُؼٓحٍ، 

ُٔىًٌس ػ٠ِ أٜٗح جٌُلحءز جًُجضيس ج Lafgran( 9 ,2012ٝيؼٍف الكؿٍجٕ)  

ٌؤيس جُٔطؼِْ ٝجػطوحوجضٚ جًُجضيس قٍٞ هىٌضٚ ػ٠ِ جُ٘ؿحـ ٝئٗؿحَ ٝئضٔحّ جُٜٔحّ 

ْ ٝجُطهطي١ ٝجُطوٞيْ جًُجض٠ ـــحش جُط٘ظيــحّ ذؼِٔيــح جُويـــد ػِيٜـــس، ٝيطٍضـجُٔطِٞذ

ٞء جألٛىجف جُٔكىوز ِْلحً. ٝضٟيق ٚحُف ـٚ ك٠ ٞـــٚ ٝٗٗح٠حضـــُٔٔحٌْحض

ٌُِلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس غبلغس أذؼحو ٌتيٓس ضطٔػَ ك٠: وٌؾس جٌُلحءز ( إٔ 20، 8102)

Magnitude Efficacy  ِْٝضٗيٍ ئ٠ُ وٌؾس جُػوس ذحُوىٌجش جًُجضيس ُىٟ جُٔطؼ

حو ذأٛٔيس ئٌٓحٗحضٚ جُٗهٛيس إلٗؿحَ جُٜٔحّ، ٝػٔٞٓيس جٌُلحءز ــٝجالػطو

Generality Efficacy ٠ يؼطوى جُٔطؼِْ ٝضٗيٍ ُٔىٟ جضٓحع ٝػٔٞٓيس جُٜٔحّ جُط

ٝضٗيٍ ُىٌؾس  Strength Efficacyذوىٌضٚ ػ٠ِ ض٘لًيٜح ٝئٗؿحَٛح، ٝهٞز جٌُلحءز 

 هٞز جػطوحوجش جُٔطؼِْ ٝػٔوٜح ٗكٞ أوجء جُٜٔحّ جًُِٔٞس ئُيٚ.

ٝيٍٟ جُرحقع إٔ ضطريوحش ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ ُٜيٍٓحٕ ك٠ ٓؿحٍ ضىٌيّ 

تيٓس ًطٗؼد جُطلٌيٍ ٝجٌُلحءز جُؼِّٞ، ٝٓح ٗطؽ ػٜ٘ح ٖٓ أٗٔح٠ ُِطؼِْ ٝٓلحٛيْ ٌ

جًُجضيس جُٔٞؾٜس ُِِٓٞى؛ ضٍضر١ جٌضرح٠حً ٝغيوحً ذٔلّٜٞ جُط٘ٞع؛ كحُط٘ٞع يؼى ٓرىأً 

أٚيبلً ٖٓ ٓرحوب جُطٔحيُ ك٠ ػِٔيس جُطىٌيّ، ٝيططِد ٓٔحٌْس جُٔطؼِْ أٗٗطس 

ٓط٘ٞػس الًطٗحف جُٔؼٍكس ٝذ٘حتٜح ك٠ ٞٞء هىٌجضٚ جُؼوِيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس 

( ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ جٌٍُٟٟٝ 23، 8112ًٞؾي ٝآنٍٕٝ)ٓحتىز ُىيٚ. ٝضإًى            جُ

ضٛٔيْ ٓٞجهق ضؼِئيس ضؼطٔى ػ٠ِ ض٘ٞيغ جُٔؼِْ ُؤلٗٗطس جُطؼِئيس ٝجْطٍجضيؿيحش 

جُطىٌيّ وجنَ جُريثس جُٛليس، قيع ال يطؼِْ ؾٔيغ جُطبلٓيً ذطٍيوس ٝجقىز، 

ٌيٍ أٝ جُوىٌجش جُؼوِيس أٝ جالْطؼىجو كحالنطبلكحش ذيْٜ٘ ٓط٘ٞػس ْٞجء ك٠ أٗٔح٠ جُطل

ُِطؼِْ، ٝيكلُ يُي جُىجكؼيس جًُجضيس ُِٔطؼِْ ٗكٞ جُركع ػٖ ٓٛحوٌ ؾىيىز ُِطؼِْ 

 ٝضكوين جألٛىجف جٍُٔؾٞز. 

 

ًٔح أٗٚ ك٠ ظَ ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ ُٜيٍٓحٕ ضُجيىش جُكحؾس ئ٠ُ ضٞظيق 

غ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جْطٍجضيؿيحش قىيػس ك٠ ضىٌيّ ٓ٘حٛؽ جُؼِّٞ، ذكيع ضطٞجكن ٓ

جُىٓحؿيس جُٓحتىز، ٝضٍجػ٠ جُلٍٝم جُلٍويس ذيٖ جُٔطؼِٔيٖ ٖٓ قيع أٗٔح٠ جُطلٌيٍ 
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ٝهىٌجضْٜ جُؼوِيس، ذـٍٜ ؾؼَ ػِٔيس جُطؼِْ أًػٍ كحػِيس ٝئيؿحذيس. ٝضؼى جُٔكطحش 

( Jones, D., 1997جُط٠ ٚٔٔص ٖٓ هرَ ؾُٞٗ ) Scientific Stationsجُؼِٔيس 

جُكىيػس جُط٠ ضْٜٓ ذٌَٗ كؼحٍ ك٠ ضكوين ٓرىأ جُط٘ٞع  ٖٓ جْطٍجضيؿيحش جُطىٌيّ

ٝجُطٔحيُ ألٗٗطس جُطؼِْ ٝكوحً ألٗٔح٠ جُطلٌيٍ ٝجُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔط٘ٞػس ُىٟ 

 جُٔطؼِٔيٖ ذلٍٛٞ جُؼِّٞ.

ٝضُؼى جُٔكطحش جُؼِٔيس ذٔػحذس جْطٍجضيؿيس ضىٌيّ ضؼطٔى ػ٠ِ ضٞظيق ػىز 

ٔؼِْ، ٝض٘لً ٖٓ هرَ جُطبلٓيً ذٌَٗ أٗٗطس ػِٔيس ٓط٘ٞػس ضْٛٔ ٓٓروحً ٖٓ ؾحٗد جُ

وٌٟٝ ٝٓطؼحهد ػ٠ِ ٠حٝالش ٓكىوز وجنَ جُلَٛ جُىٌج٠ْ أٝ جُٔؼَٔ؛ ٝيُي ذـيس 

ضكوين جألٛىجف جُطؼِئيس ُِٔكطٟٞ ٝكن ضَِٓٓ ٠َ٘ٓ يط٘حْد ٓغ ٠ريؼس جألٗٗطس 

(. ٝضططِد جُٔكطحش جُؼِٔيس جٍُٔٝٗس ك٠ جٗطوحء  2، 8100جُٔوىٓس )جٍُٟٗٔ، 

٠ ٝئػحوز ٚيحؿطٚ ك٠ ٞٞء جألٗٗطس جُطؼِئيس جُٔطٟٔ٘س ذٜح، ذـٍٜ جُٔكطٟٞ جُؼِٔ

قع ؾٔيغ جُطبلٓيً ػ٠ِ ض٘ليً جُٜٔحّ جُطؼِئيس ٝكن َٖٓ ٓكىو ٖٓ هرَ جُٔؼِْ، ًٔح 

ضططِد ئػحوز ض٘ظيْ ذيثس جُٛق جُىٌج٠ْ ذكيع ضطيف ض٘حٝخ ٝضؼحهد جُطبلٓيً ػ٠ِ 

 (. Chamber, 2013,15أٗٗططٜح، ٝجُؼَٔ جُؿٔحػ٠ ػ٠ِ جُٜٔحّ ك٠ يجش جُٞهص)

ػ٠ِ أٜٗح ٠ٍيوس ضىٌيّ ٓٞؾٜس  Bowman (2014 ,2ٝيٛلٜح ذٞٓحٕ )

الًطٓحخ جُٔلحٛيْ، ٝضؼطٔى ك٠ يُي ػ٠ِ قٍيس جٗطوحٍ جُٔطؼِْ، قيع ضطكٍى 

جُٔؿٔٞػحش جُٛـيٍز جُطؼحٝٗيس ٖٓ جُطبلٓيً ذحُطؼحهد قٍٞ جُٔكطحش ٓكطس ضِٞ 

ٔكطس جُٞجقىز جُٔطؼِوس ذٔلّٜٞ ػ٠ِٔ أٝ جألنٍٟ، ٝيُي ذؼى جالٗطٜحء ٖٓ ض٘ليً ٜٓحّ جُ

( ئ٠ُ جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأٜٗح ػرحٌز 232، 8103أًػٍ. ًٔح يٗيٍ جٍُٟٗٔ، ٌٖٝيى )

ػٖ جْطٍجضيؿيس ضطٟٖٔ ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ أٗٗطس ػِٔيس ٓكىوز ٝكن أٛىجف 

جُىٌِ ْٞجء أٗٗطس جْطٌٗحكيس أٝ هٍجتيس أٝ جْطوٛحتيس أٝ ئٌُطٍٝٗيس أٝ ٌٚٞيس، 

 ٌْطٜح وجنَ جُٛق أٝ ٓؼَٔ جُؼِّٞ ٖٓ هرَ جُطبلٓيً أٗلْٜٓ.ٝيطْ ٓٔح

س ــ٠ ٓؿٔٞػــس ػِــحش جُؼِٔيــن جُٔكطــىٌيّ ٝكــس جُطــى ػِٔيــٝضٓط٘

٠: ــــَ كــ٠ ضطٔػـــــس، ٝجُطــــــس ٝجألّْ جُطٍذٞيـــــــحش جُلٌٍيـــــٖ جالضؿحٛـــــٓ

)  Jarrett, 2010, 87&Bulunuz   ،؛ جُٗحكؼ٠،  022، 8102؛ ِْٔحٕ ٝٚحُف

 (088، 8102؛ ٌجٖى،  882، 8102؛ ػٍٔ،  211،  8102

ضإًى جُٔكطحش جُؼِٔيس ػ٠ِ جالضؿحٙ جُر٘حت٠ جًُٟ يؼطٔى ػ٠ِ  االرجبِ انجُبئٗ: -

ٌٍٞٝز ضوىيْ ظٞجٍٛ ٝٓٞجهق ٌٝٓٗبلش ضطكىٟ أكٌحٌ جُطبلٓيً، ٝضٗؿؼْٜ ػ٠ِ 

طلحػَ ٓغ جآلنٍيٖ؛ ذـٍٜ ضلٓيٍ جُركع ٝذ٘حء جُٔؼٍكس ٝض٘ظيْ جُهرٍجش جُٓحذوس ٝجُ

ضِي جُظٞجٍٛ ٝجُٔٞجهق جُؼِٔيس ٝقَ جٌُٔٗبلش جُط٠ ضٞجؾْٜٜ ذأٗلْٜٓ ٝذطٍيوس يجش 

 ٓؼ٠٘ ضكص ضٞؾيٚ ٝئٍٖجف جُٔؼِْ. 

 

ضٞكٍ جُٔكطحش جُؼِٔيس كٍٚحً ُبلْطٌٗحف جُؼ٠ِٔ ٖٓ نبلٍ  االرجبِ االعزكشبفٗ: -

ًطٗحف جُطؼٔيْ جُؼ٠ِٔ ضوىيْ أٗٗطس ضططِد ٓٔحٌْحش ٖٓ هرَ جُٔطؼِٔيٖ، ال

ٝجٍُٞٚٞ ئُيٚ ذأٗلْٜٓ ػرٍ وٌجْس جألٓػِس ٝجُكحالش جُهحٚس ذٚ، ٝذىٕٝ جُطٞؾيٚ 

 جُطحّ أٝ جإلٍٖجف جٌُحَٓ ٖٓ هرَ جُٔؼِْ.
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ضؼى جُٔكطحش جُؼِٔيس ٓٛىٌجً ُبلْطوٛحء جًُٟ يؼى ٖٓ  االرجبِ االعزمصبئٗ: -

يغ جُطبلٓيً ػ٠ِ جُؼَٔ أكَٟ جُطٍم إلقىجظ ضؼِْ هٞجٓٚ جُلْٜ، ٝيطْ ٖٓ نبلٍ ضٗؿ

ٝذًٍ جُؿٜى جُٔؼٍك٠ ٝجُطٓحؤٍ جًُجض٠ ٝٓٔحٌْس ػِٔيحش جُؼِْ ذـٍٜ قَ ٌِٓٗس 

 ٓكيٍز أٝ ٓٞجهق ؿحٓٝ. 

ٝيٞؾى جُؼىيى ٖٓ أٗٞجع جُٔكطحش جُؼِٔيس، ٌَُ ٜٓ٘ح ٠ريؼطٜح ٝنٛحتٜٛح 

جُٔٔيُز، ٝيؼطٔى ضٛٔئٜح ك٠ وٌِٝ جُؼِّٞ ٝكوحً ُطريؼس جُٔكطٟٞ ٝأٗٔح٠ جُٔطؼِٔيٖ 

( ٓكطس ك٠ جُىٌِ جُٞجقى قط٠ 1-8ٝأْحُيد ضلٌيٍْٛ، ٝيلَٟ إٔ يٓطهىّ جُٔؼِْ )

(وهيوس ُِٔكطس 01-2يَٜٓ ض٘ليً أٗٗططٜح، ٝيَٜٓ ضَٞيغ ٝهص جُكٛس ػِيٜح ذٔؼىٍ)

جُٞجقىز، ٖٝٓ أْٛ أٗٞجع جُٔكطحش جُط٠ ئٌٖ وٓؿٜح ك٠ كٍٛٞ جُؼِّٞ: 

(Spisak,2014,16-18   ،ٕ؛ 80-81، 8102؛ ٓكٔى،  01-2، 8102؛ ِْئح

 (081-082، 8102ٌجٖى، 

: ٝضٟٖٔ ٓٞجو هٍجتيس ٓػَ جُٔطرٞػحش جُؼِٔيس أٝ ذؼٝ انًذطخ انمشائيخ -0

جُٔوحالش ٖٓ جُٛكق أٝ جٍُ٘ٗجش ٝجُٔطٞيحش أٝ ٓٞٞٞػحش ٓطٟٔ٘س ذحٌُطد 

 ٝجُْٔٞٞػحش ٝجُٔؿبلش جُؼِٔيس أٝ ٌٓ٘ٗٞز ذٔٞجهغ جُٞيد.

ٝجٍُْٞٓحش ٝجألٌٖحٍ جُطهطيطيس  : ٝضطٟٖٔ ػىوجً ٖٓ جٌُٛٞانًذطخ انصٕسيخ -8

جُٔطٞكٍز ك٠ جُْٔٞٞػحش ٝجُٔؿبلش ٝجٌُطد جُؼِٔيس أٝ ػرٍ ٖرٌس جُٞيد ذٛيـس 

JPG   .أٝ جُِٔٛوحش جُؿحُٛز 

: ٝضطٟٖٔ أؾُٜز جُكحْد جآل٠ُ أٝ جُبلذطٞخ أٝ أؾُٜز انًذطخ اإلنكزشَٔيخ -2

ُٛز أٝ يَٜٓ جُٜحضق جُ٘وحٍ، ذٔح ضطٟٔ٘ٚ ٖٓ ػٍٜٝ ضوىئيس ُٝوطحش جُليىيٞ ؾح

ضكٔيِٜح ٖٓ نبلٍ جُركع ٝجُطٛلف ػرٍ جُٞيد أٝ جُٔىٝٗحش أٝ ٓٞهغ جُيٞضيٞخ، 

 ذؿحٗد ضٞظيق ٓٞجهغ جُطٞجَٚ جالؾطٔحػ٠. 

: ٝضطٟٖٔ َيحٌز أقى جُهرٍجء جُٔهطٛيٖ ك٠ ٓؿحٍ انًذطخ االعزشبسيخ -4

ٓٞٞٞع جُىٌِ، ٝوػٞضٚ ُٔ٘حهٗس ٓؿٔٞػس جُطبلٓيً ٝجإلؾحذس ػٖ ضٓحؤالضْٜ قٍٞ 

 ٔلحٛيْ جُٛؼرس ٝجُٔؿٍوز ذحُىٌِجُ

: ٝضَٗٔ أٌٝجم ػَٔ ضكطٟٞ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألْثِس ٓطىٌؾس يذطخ َؼى/ ال -5

جُٛؼٞذس ٖٓ ٗٞع )ٗؼْ/ ال( ، ٝضطحـ جُلٍٚس أٓحّ جُطبلٓيً ُِطلٌيٍ غْ جإلؾحذس ػٜ٘ح 

 ك٠ ْؿبلش جُ٘ٗح٠.

ي٠ٔ أٝ ذٍٗحٓؽ : ٝضؼطٔى ػ٠ِ ٓٗحٛىز جُطبلٓيً ُليِْ ضؼِانًذطخ انغًؼيخ/انجصشيخ -6

ضِلُي٠ٗٞ ضؼِي٠ٔ ْٞجء ٓٓؿَ أٝ ذحُرع جُك٠، ٝيطْ ضلحػَ جُطبلٓيً ٓؼٚ ٖٓ نبلٍ 

 أٌٝجم جُؼَٔ.

ضؼطٔى ػ٠ِ ضوىيْ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألوٝجش جُكٓيس أٝ ٓٞجو  انًذطخ االعزمصبئيخ: -7

جُطؿحٌخ جُؼِٔيس، ٝيوّٞ جُطبلٓيً ذط٘ليً جألٗٗطس جُٔؼِٔيس جُٔطؼِوس ذٜح ذأٗلْٜٓ ك٠ 

 ٓكىو، ٝيُي الًطٗحف جُؼبلهحش ذيٖ جُٔلحٛيْ أٝ ضلٓيٍ ظحٍٛز ٓؼي٘س.َٖٓ 

ٝضَٗٔ ُؼد جألوٝجٌ ٝضؤٙ ٖهٛيحش ضحٌيهيس أٝ يذطخ يزذف انشًغ:  -8

ػِٔيس، ٝٓكحًحز ٓبلذٜٓح ٝذيثطٜح، ٝضؿيد جُطبلٓيً ػٖ جألْثِس جُٔطؼِوس ذاٗؿحَجش 

 ٝضؿحٌخ ًٛٙ جُٗهٛيحش ك٠ ْؿَ ٝأٌٝجم جُؼَٔ.
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ُيد ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ذٔهطِق أٗٞجػٜح ٝأٗٗططٜح ٝضطٔػَ أْٛ أْح

؛  Fischer, 2014؛  ,Klos 2013وجنَ كٍٛٞ جُؼِّٞ ك٠ جألِْٞذيٖ جُطحُييٖ: )

 ( 02، 8102؛ ٓكٔى،  811، 8103وجٝو،

ٝيطِن ػِيٚ أِْٞخ جُطٞجف ػ٠ِ ًَ جُٔكطحش ذٌَٗ  األعهٕة انززبثؼٗ: -0

ٞػحش ٚـيٍز، ٝيطِد ٜٓ٘ح جٌٍُٔٝ ضطحذؼ٠، قيع ضوْٓ ضبلٓيً جُلَٛ ئ٠ُ ٓؿٔ

ذحُط٘حٝخ ػ٠ِ ًَ جُٔكطحش ك٠ ٌَٖ ِِْٓس ٓططحذؼس، ًٔح ضٞؾٚ ضبلٓيً ًَ ٓؿٔٞػس 

 ُِطكٍى ضطحذؼيحً ك٠ جضؿحٙ قًٍس ػوحٌخ جُٓحػس ٗكٞ جُٔكطس جُؿىيىز.

ٝيطِن ػِيٚ أِْٞخ جُطؼِْ جُٔؿُأ، قيع ضوْٓ ضبلٓيً  األعهٕة انًٕاصٖ: -8 

ز، غْ يٞؾٚ أػٟحء جُٔؿٔٞػس جُٞجقىز ُِطٗطص جُلَٛ ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ٚـيٍ

ٝجُطكٍى كٍجوٟ ٚٞخ جُٔكطحش جُٔهطِلس وجنَ جُلَٛ جُىٌج٠ْ،  ذكيع يؼَٔ ًَ 

 ضِٔيً ذٔلٍوز ػ٠ِ ٓكطس ٝجقىز كو١ ٓؼظْ ٝهص جُكٛس )وٌٝ جُٔرؼٞظ(. 

ٝيٓطٜىف جْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس ضكوين جُؼىيى ٖٓ جألٛىجف جُطٍذٞيس؛ 

ؼَٔ جُؿٔحػ٠ جُطؼح٠ٗٝ ٝجُؼَٔ ذٍٝـ جُلٍين، ًٔح ضطـِد ػ٠ِ ك٠ٜ ضٞكٍ كٍٚحً ُِ

ِْريحش جُؼٍٜٝ  ِْريس جُٔطؼِْ ٝػىّ ٓٗحًٌطٚ وجنَ كٍٛٞ جُؼِّٞ جُٔؼطحوز ًًُٝي

ٝجُٔطؼس ػ٠ِ  ٝجُكًٍسٖٓ هرَ جُٔؼِْ، ٝضٟيق ؾٞجً ٖٓ جُكٔحِ ٝجُٔػحذٍز  جُؼِٔيس

إلٌُطٍٝٗيس وجنَ ذيثس ضؼِيْ جُؼِّٞ، ٝكيٜح ضطٌحَٓ جُهرٍجش جُ٘ظٍيس ٝجُؼِٔيس ٝج

جُٛق جُىٌج٠ْ، ًٔح ضطيف ض٘ٞع نرٍجش جُطبلٓيً ٖٓ نبلٍ جُط٘حٝخ ٝجُؼَٔ ػ٠ِ 

جُؼىيى ٜٓ٘ح، ٝضٓحػى ك٠ جُطـِد ػ٠ِ هِس ٓٛحوٌ جُطؼِْ ٝجُٔٞجو ٝجألوٝجش جُٔطحقس 

ذحُٔىجٌِ، ٝضؼَٔ ػ٠ِ َيحوز جُىجكؼيس ُِطؼِْ ٝض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ ٝػِٔيحش جُؼِْ 

 821-822، 8110الؾطٔحػيس ُىٟ جُطبلٓيً ) أٓرٞ ْؼيىٟ ٝجُر٠ِٖٞ، ٝجُٜٔحٌجش ج

؛ ػرى جٌٍُيْ  Cox, 2016؛ Fischer,2014 ؛  32-32، 8102؛ ٠ًَ، 

 (.020، 8102ٝقٓيٖ، 

ٝك٠ ٞٞء ٓح ضوىّ، يٍُٟ أٗٚ ػ٠ِ جُؿحٗد جُ٘ظٍٟ ٛ٘حى غٔس ػبلهس ٓ٘طويس 

ٝأٗٔح٠  -ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ جُوحتْ ػ٠ِ ض٘ٞع جألٗٗطس  -ذيٖ ضٞظيق جُٔكطحش جُؼِٔيس 

جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ٝكن ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ، ذؿحٗد جُؼبلهس جألٚيِس ذيٖ 

ٓرحوب جُ٘ظٍيس ٝٓل٠ٜٓٞ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس، قيع ضٔ٘ف 

جُٔكطحش جُؼِٔيس كٍٚحً ٝٓٛحوٌجً ٓط٘ٞػس أٓحّ جُٔطؼِْ الْطورحٍ جُٔؼِٞٓحش 

ِٜح ٝكوحً ألٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٓحتىز؛ ٓٔح يُيى ٖٓ ٗٔٞ جُهبليح ٝٓؼحُؿطٜح ٝضٔػي

جُؼٛريس ٝضٗؼرٜح ذحُىٓحؽ، ٝيطٌٖٔ ٖٓ جالْطؿحذس ُِٔػيٍجش جُريثيس ٝٓؼطيحضٜح ذٌلحءز 

يجضيس ٓىًٌس ضط٠ٗٔ ٓغ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس. ٝوػ٠ يُي ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ 

طلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُططريو٠ ٓكحُٝس ئؾٍجء جُركع جُكح٠ُ ُىٌجْس جُ

جُؼِٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ٝذيحٕ أغٍٙ ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

 جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ.

 اإلدغبط ثًشكهخ انجذش :
 ضْ ذٌِٞز ٌِٓٗس جُركع ٝضكىيىٛح ٖٓ نبلٍ ٓح ي٠ِ:
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يخص أًَبط انغيطشح انذيبغيخ انغبئذح نذٖ أٔالً: رضبسة َزبئج األثذبس فيًب  -

ئ٠ُ إٔ ج١ُٔ٘ جألئٖ جُؼِٟٞ  (2102انغهٕط )؛ كوى أٖحٌش ٗطحتؽ وٌجْس انًزؼهًيٍ

(D جُٔٓيطٍ ُىٟ ٠بلخ جٍُٔقِس جُػحٗٞيس جُٜٔ٘يس، ًًُٝي ًٗلص وٌجْس ٞٛ )

( ك٠ A( ؾحء ك٠ جٍُٔضرس جأل٠ُٝ ذي٘ٔح ج١ُٔ٘ )Dػ٠ِ إٔ ج١ُٔ٘ ) (2107شهٕل)

أٝٞكص إٔ  (2107انضػجٗ)جألنيٍز ُىٟ ٠بلخ جُؿحٓؼس، ٝأيٟحً وٌجْس  جٍُٔضرس

( ٛٞ جُٓحتى ُىٟ ٠بلخ جُؿحٓؼس. ٝجنطِلص ٓؼْٜ ٗطحتؽ وٌجْس D,Cج١ُٔ٘ جألئٖ )

جُط٠ ذي٘ص إٔ أْحُيد جُطؼِْ ٝجُطلٌيٍ جألًػٍ ْيحوز ُىٟ  (2102انغشايجخ ٔانًذغٍ)

, ًٔح  (A)ٌيٍ جأليٍٓ جُؼِٟٞضبلٓيً جُٔىجٌِ جإلػىجويس ٛٞ أِْٞخ جُطؼِْ ٝجُطل

ٓغ ٓح ْرن ٖٓ وٌجْحش قيع ًٗلص ػٖ إٔ  (2107انٓيالد)جنطِلص ٗطحتؽ وٌجْس 

أٗٔح٠ جُطلٌيٍ جُٓحتىز ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جُؼحٍٖ ك٠ ٓىجٌِ جُطٔيُ جإلػىجويس ًحٗص 

( غْ أئٖ B( غْ أيٍٓ ْل٠ِ )Aغْ أيٍٓ ػِٟٞ ) C)ػ٠ِ جُطٍضيد أئٖ ْل٠ِ )

ضٟحٌخ ٗطحتؽ جألذكحظ قٍٞ ج١ُٔ٘ جُٔٓيطٍ ٗرؼص جُكحؾس  . ٝك٠ ٞٞءD)ػِٟٞ )

إلؾٍجء جُركع جُكح٠ُ ذـٍٜ جٌُٗق ػٖ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٓحتىز ُىٟ 

ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس ٖٓ نبلٍ ضطرين ٓويحِ ٛيٍٓحٕ ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس 

 )جُ٘ٓهس جُؼٍذيس جُٔطٌٞز(. 

ذبس انزٗ ٔظفذ انًذطبد انؼهًيخ فٗ صبَيبً: اخزالف إجشاءاد انزذسيظ فٗ األث -

 (2105فيبض )؛ كوى جػطٔىش ئؾٍجءجش وٌجْس ًَ ٖٓ رذسيظ انؼهٕو

( 2107أثٕ صجخ )ٔ (2107( ٔكًبل)2107( ٔانششاثٗ)2106ٔدأد)

ػ٠ِ ضٞظيق جألِْٞخ جُططحذؼ٠ )جُطٞجف ػ٠ِ ًَ جُٔكطحش(، ذي٘ٔح  (2108ػًش)ٔ

( 2107( ٔيذًذ)2105انهٓيجٗ)جنطِلص ٓؼْٜ ئؾٍجءجش وٌجْس ًَ ٖٓ  

 (2107( ٔػجذ انكشيى، ٔدغيٍ)2107( ٔعهًبٌ، ٔصبنخ)2107ٔدجٕػ)
قيع ٝظلص جألِْٞخ جُٔٞجَٟ )جُطؼِْ جُٔؿُأ( ك٠ ػِٔيس جُطىٌيّ. ٝٗ٘ٞٙ ئ٠ُ أٗٚ ُْ 

هحٌٗص ذيٖ جألِْٞذيٖ ٖٓ قيع جُطأغيٍ  -قىٝو ػِْ جُرحقع-ضٞؾى وٌجْس ٝجقىز ك٠ 

يٖ، ٓٔح وػ٠ ئ٠ُ ئؾٍجء جُركع جُكح٠ُ ذـٍٜ ك٠ ض٘ٔيس ٗٞجضؽ جُطؼِْ ُىٟ جُٔطؼِٔ

 ٓوحٌٗس أغٍ جألِْٞذيٖ ك٠ ض٘ٔيس ذؼٝ ٗٞجضؽ جُطؼِْ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس.

صبنضبً: فٗ ضٕء َظشيخ انذيبؽ انكهٗ ٔاألعظ انزشثٕيخ انزٗ رغزُذ إنيٓب انًذطبد  -

ًلحءز جٍُذ١ ؛ ضؼى جُٔكطحش جُؼِٔيس ٖٓ جْطٍجضيؿيحش جُطىٌيّ جُط٠ ضكون انؼهًيخ

ذيٖ ؾٞجٗد جُىٓحؽ ُىٟ جُٔطؼِْ ك٠ ٞٞء ٗظٍيس ٛيٍٓحٕ ُِىٓحؽ ج٠ٌُِ، كرحُ٘ظٍ ئ٠ُ 

ٝجهغ ضىٌيّ جُؼِّٞ ذٌَٗ ػحّ، ٗؿى أٗٚ يًٍُ ك٠ جُٔوحّ جألٍٝ ػ٠ِ ض٘ٗي١ هىٌجش 

( ٝجُط٠ ضطٟٖٔ جُطؼحَٓ ٓغ جُريحٗحش ٝجُكوحتن، A,Bجٍُذؼيٖ جأليٍٓيٖ ٖٓ جُىٓحؽ )

ذيس ٝجٍُهٔيس، ٝٓؼحُؿس جُوٟحيح ذطٍم ٓ٘طويس ٓٞٞٞػيس، ٝض٘حٍٝ جٌُٔٗبلش جُكٓح

ٝجُط٘ظيْ ٝجُطٍضيد ُِريحٗحش ٝجُكوحتن، ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُوٟحيح ٝكن ضَِٓٓ ٓؼيٖ، 

ٝضكىيى أْحُيد ٠ٍٝم جُط٘ليً ٝجُطٗـيَ، ٝجْطهىجّ جُِـس ٝجُٔ٘طن ٝجُطكِيَ. ٝضٛد 

( ذٔح ضِٗٔٚ ٖٓ C,Dجُوِيَ ٖٓ جُطًٍيُ ػ٠ِ هىٌجش جٍُذؼيٖ جألئ٘يٖ ٖٓ جُىٓحؽ )

جُطؼحَٓ ٓغ جألٖيحء ٝجٌُٛٞ ٖٓ ٓ٘ظٌٞ ٖحَٓ ٠ًِٝ، ٝئيؿحو قٍِٞ جٌُٔٗبلش 

ذطٍم ئذىجػيس، ٝجُطلٌيٍ جالْطٍجضيؿ٠ ٝقد جالْطٌٗحف ٝجُٔـحٍٓز ٝجألٚحُس، 



 م0297 سبتمبر          والعشرون               الثانىالمجلد                             التاسع العدد

 

 العممية  المجمة المصرية لمتربية

970 

 

ٝجُطؼح٠ق ٓغ جألنٍيٖ ٝجُطؼحَٓ ذحْطهىجّ جُِـس جٍُُٓيس، ٝٓؼحُؿس جُوٟحيح ذطٍم 

ن ٝضوىيٍ جقطيحؾحش جُوٍٗحء ٝجُطٔطغ ذحُرىيٜس جٗلؼحُيس، ٝقد جُؼَٔ ٖٞٔ جُلٍي

جُكٓيس؛ جألٍٓ جًُٟ يإغٍ ذطٍيوس ِْريس ػ٠ِ هىٌجش جُٔطؼِٔيٖ ٓػَ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد 

ٝجٌُلحءز جًُجضيس، ٓٔح يٞؾد جُركع ػٖ جْطٍجضيؿيحش ضىٌيّ ضؼطٔى ػ٠ِ جألٗٗطس 

ٝ جُىٌجْحش جُطؼِئيس جُط٠ ضٍذ١ ذيٖ ؾٞجٗد جُىٓحؽ ٝض٘ٗطٜح ؾٔيؼحً. ٝهى ٛىكص ذؼ

ٝجُركٞظ جُٓحذوس ئ٠ُ ضؿٍيد جْطٍجضيؿيحش ضىٌيّ ضوّٞ ػ٠ِ جُلٌٍز جُٓحذوس جُهحٚس 

 HBDIذٍذ١ ؾٞجٗد جُىٓحؽ ٝض٘ٗيطٜح ؾٔيؼحً؛ ٓػَ: جُطىٌيّ ذ٘ٔٞيؼ ٛيٍٓحٕ

)آل جْطٍجضيؿيس جُطؼِيْ قٍٞ جُؼؿِس جُوحتٔس ػ٠ِ ٗظٍيس ٛيٍٓحٕ (، 2119ٔ)ثٕلظ،

)انخطيت  ػ٠ِ ٝظحتق ٗٛل٠ جُىٓحؽ ذٍٗحٓؽ ضىٌي٠ٓ هحتْٔ، (2100سشٕد،

، ٝجْطٍجضيؿيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ُِىٓحؽ ١ٔٗٝ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس (2102ٔانًجزٔة،

ضٛٔيْ ضؼِي٠ٔ ٝكن (، 2108ٔ؛ يذًذ 2108؛ أدو ٔشزبد، 2104)انًطشفٗ، 

  V - Shape جْطٍجضيؿيسٔ ،(2107أدًذ،٠ ُٜيٍٓحٕ )ــحؽ جٌُِــــس جُىٓـــٗظٍي

 .(2108أثٕ ٔسدح، )

ٝيٍٟ جُرحقع إٔ ضؼِيْ جُؼِّٞ ٖٓ نبلٍ ضٞظيق جُٔكطحش جُؼِٔيس 

ًحْطٍجضيؿيس ضىٌيّ ضوّٞ ػ٠ِ جألٗٗطس جُٔط٘ٞػس ٝجُٔطؼىوز ئٌٖ إٔ يطٞجكن ٓغ 

( ُىٟ جُطبلٓيً، ٝيطٞهغ ٖٓ جْطهىجٜٓح إٔ A,B,C,Dأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس)

حّ ًَ ضِٔيً ٍُِٞٚٞ ضكٖٓ ٖٓ ٗٞجضؽ ضؼِْ جُؼِّٞ ُىٟ جُطبلٓيً، ٝإٔ ضطيف جُلٍ٘ أٓ

أله٠ٛ ٓح ضٓٔف ذٚ هىٌجضٚ جُؼوِيس ٠روحً ُ٘ٞع ١ٔٗ جُىٓحؽ جُٔٓيطٍ ُىيٚ, ذكيع ضىػْ 

ٝضؼَُ جٍُذغ جُىٓحؿ٠ جُٔٓيطٍ، ٝض١ٗ٘ ٝضكلُ جألٌذغ جُىٓحؿيس ؿيٍ جُٔٓيطٍز ٝكوحً 

  .ُ٘ظٍيس ٛيٍٓحٕ

خ فٗ ساثؼبً: أٔصذ انذساعبد ٔانجذٕس انغبثمخ ثأًْيخ رٕظيف انًذطبد انؼهًي -

؛  Ocak, 2010ُط٘ٔيس ٗٞجضؽ ضؼِْ ٍٓؿٞذس ٓػَ جُطكٛيَ) رذسيظ انؼهٕو

(، 2102انجبٖٔ  ٔانشًشٖ ,(، ٝػِٔيحش جُؼِْ)2107؛ كًبل,2100انشًشٖ,

أثٕ ؛ 2106ػٕض,؛ 2106دأد,(، ٝػحوجش جُؼوَ)2105انهٓيجٗ,ٝجالضؿحٛحش )

؛ Jarrett,2010& Bulunuz، ٝجالْطيؼحخ جُٔلحٛي٠ٔ)(2107صجخ ,

(، 8102, ؛ ػجذ انكشيى ٔدغيٍ 2102ركٗ ,(، ٝجُطلٌيٍ جإلذىجػ٠)2108ػًش,

(، ٝجُيوظس 2105فيبض, (، ٝجُطلٌيٍ جُرٍٟٛ )2107دجٕػ,ٝجضهحي جُوٍجٌ)

( ، Chamber , 2013)، ٝضٛٞيد جُطٌٛٞجش جُرىيِس (2108ػًش, جًُٛ٘يس )

يّ (. ٝيٓؼ٠ جُركع جُكح٠ُ ئ٠ُ ضؿٍيد ضى2104ٌانضيُبرٗ,ٝجُطلٌيٍ جُطأ٠ِٓ )

جُؼِّٞ ذحُٔكطحش جُؼِٔيس ذـٍٜ ض٘ٔيس ٗٞجضؽ ضؼِئيس ؾىيىز ُْ ضط٘حُٜٝح جُىٌجْحش 

٠ٛٝ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس؛  -ك٠ قىٝو ػِْ جُرحقع -جُٓحذوس

ٝيُي ك٠ ٞٞء ٓح ضوىٓٚ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٖٓ أٗٗطس ضؼِئيس ٓط٘ٞػس ضط٠ٗٔ ٓغ 

ٝضٓحػىْٛ ك٠ ضرحوٍ جُهرٍجش ٖٓ نبلٍ جُؼَٔ  أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُِطبلٓيً،

جُؿٔحػ٠ ك٠ أغ٘حء ض٘ليً جُٜٔحّ، ٓٔح يْٜٓ ك٠ ٗٔٞ جُهبليح جُؼٛريس، ٝجْطػحٌز جُطلٌيٍ 

ٝضٗؼرٚ ُىٟ جُطبلٓيً، ًٔح ضٗؿغ ًَ ضِٔيً ػ٠ِ جُٔػحذٍز ٝضكَٔ جُٔٓثُٞيس ػٖ 
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جُط٘ظيْ ضؼِٔٚ، ٝئٗؿحَ جألٛىجف جٍُٔؾٞز ك٠ ظَ وجكؼيطٚ جًُجضيس ٝهىٌضٚ ػ٠ِ 

 ٝجُطوٞيْ جًُجض٠. 

أؾٍيص ٓكحٝالش خبيغبً: فٗ ضٕء َزبئج أثذبس انذيبؽ دٕل انزفكيش انًزشؼت؛  -

ػِٔيس جُطؼِْ، ًٝيليس ض٘ٔيس جُٜٔحٌجش جُؼوِيس ُىٟ  ُطكىيى ًيليس ػَٔ جُىٓحؽ ك٠ أغ٘حء

جُٔطؼِْ ٓٓطـبلً ك٠ يُي ؾٔيغ هىٌجضٚ؛ ٓٔح أوٟ ُظٌٜٞ ػِٔيحش ٓؼٍكيس ٜٝٓحٌجش 

ؾىيىز ػ٠ِ جُٓحقس جُطٍذٞيس، ٖٓ أٜٛٔح ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد؛ ٝجُط٠ ضلٌيٍ 

يؿد إٔ ضُطٟٖٔ ذٛلس ٓٓطٍٔز ك٠ جألٗٗطس ٝجُهرٍجش جُطؼِئيس جُط٠ ئٍ ذٜح 

جُٔطؼِْ ك٠ كٍٛٞ جُؼِّٞ. ٝذحٍُؿْ ٖٓ يُي كوى أٖحٌش ضٞٚيحش جُىٌجْحش 

م ضىٌيٜٓح جُٔؼطحوز؛ ٝجُركٞظ جُٓحذوس ئ٠ُ أٗٚ ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ ٝجهغ ٓ٘حٛؽ جُؼِّٞ ٠ٍٝ

ٗؿى هٌٛٞجً ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُطبلٓيً؛ قيع ئٜٗح ضؼطٔى ػ٠ِ 

ضوىيْ جُٔؼٍكس جُؼِٔيس ذٌٛٞز ؾحُٛز ُِٔطؼِٔيٖ، ٓٔح يؿؼَ هىٌز جُٔطؼِْ ػ٠ِ 

جْطورحٍ جُٔؼِٞٓحش ٝضٔػيِٜح ٝجْطيؼحذٜح ٝوٓؿٜح كي ذ٘يطٚ جُؼوِيس ٓطىٗيس ئ٠ُ وٌؾس 

يإوٟ ئ٠ُ ٞؼق هىٌضٚ ػ٠ِ جُطلٌيٍ ذٌَٗ ٓطٗؼد. ٝذحػطرحٌ جُطلٌيٍ ًريٍز، ٓٔح 

جُٔطٗؼد ٛىف ضٍذٟٞ ْٜٓ ُِـحيس ي٘رـ٠ ض٘ٔيطٚ ُىٟ جُطبلٓيً؛ ضٗيٍ ٗطحتؽ جُركٞظ ك٠ 

ٓؿحٍ جُطٍذيس جُؼِٔيس ُؼىّ كحػِيس ٠ٍيوس جُطىٌيّ جُٔؼطحوز ك٠ ضكوين ًٛج جُٜىف ُىٟ 

هٌٛٞ جُطٍيوس جُٔؼطحوز ك٠ ض٘ٔيس جُٔطؼِٔيٖ ذٌحكس جٍُٔجقَ جُىٌجْيس، ٝجضٟف 

، (2102)صاسع،جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ػ٘ى ٓوحٌٗطٜح ذحْطٍجضيؿيحش جُطؼِْ جُٔ٘ظْ يجضيح

، ٝذٔىنَ قَ جٌُِٔٗس (2104)يذًذ،ٝذحْطٍجضيؿيس ٌَٖ جُريص جُىجتٍٟ

، ٝذٞقىز ٓوطٍقس هحتٔس ػ٠ِ (2105)ػًبس،، ٝذرٍٗحٓؽ جٌٌُٞش(2102)صَمٕس،

، ٝذحُٔىٝٗحش جُطؼِئيس جإلٌُطٍٝٗيس (2106ذًذ،)يضطريوحش جُ٘حٗٞضٌُ٘ٞٞؾ٠

؛ خطبة، 2106)انًذًيذ،، ٝذٔىنَ جُطىٌيّ جُٔطٔحيُ(2106)انؼًٕدٖ،

،  (Beuk& Basadur, 2016)ٝذحْطٍجضيؿيس جُطًٍيُ جُط٘ظي٠ٔ (،2108

)عبنًبٌ ٝذحٍُقبلش جُٔؼٍكيس  (،2107)جبدانذك، ٝذحُٔىنَ جُؿى٠ُ جُطؿٍير٠ 

 Mardianaُٔٞذحيَ ٓطؼىوز جُْٞحت١ ٝذٍجٓؽ ج (،2107ٔانشًشٖ،

&Kuswanto, 2017)،) ٍٝذحْطٍجضيؿيس ٌْحٓر SCAMPER ،ُْٖٔذا(

، ٝذرٍٗحٓؽ ٓوطٍـ هحتْ ػ٠ِ (Oyebade ,et.al.,2018)ٝذحُٔكحًحز  (،2108

 (.2108)ػجذ هللا،  STEMٓىنَ 

ٝيٍٟ جُرحقع أٗٚ ٖٓ جُٔطٞهغ إٔ ي٠ٔ٘ جْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس جُطلٌيٍ   

د ُىٟ جُطبلٓيً؛ ٖٓ نبلٍ جْط٘حوٛح ُؤلٗٗطس جُطؼِئيس جُط٠ ضىٌٝ قٍٞ جُٔطٗؼ

ظٞجٍٛ ٝٓٞجهق ٝأقىجظ ٌٝٓٗبلش، ضططِد ئٗؿحَ جُٜٔحّ جُط٠ ضػيٍ ضلٌيٍ جُطبلٓيً 

ٝضطكىجٙ، ٓٔح يكلُ هىٌجش ؾٞجٗد جُىٓحؽ جألٌذؼس، ٝض٘طؽ ٓٓحٌجش ؾىيىز ُِطلٌيٍ ذٔح 

ؽ، ٖٝٓ غْ ٌكغ ًلحءز جُىٓحؽ، ٓٔح يىػْ يٓٔف ذطٍجذ١ ٝض٘ٗي١ جُهبليح جُؼٛريس ذحُىٓح

 ٍٓٝٗس جُىٓحؽ ٝجُطٗؼد ك٠ جُطلٌيٍ؛ ٖٝٓ ٛ٘ح ٗرؼص جُكحؾس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُططريو٠

ئ٠ُ ضؿٍيد جُٔكطحش جُؼِٔيس؛ ٝجُط٠ جكطٍٜ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُ٘ظٍٟ جقطٔحُيس 

 ضأغيٍٛح ك٠ ض٘ٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُطبلٓيً. 
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؛ انكهٗ ٔيجبدئ رًُيخ انكفبءح انزاريخ انًذسكخعبدعبً: فٗ ضٕء َظشيخ انذيبؽ  -

ضٗيٍ جُ٘ظٍيس ئ٠ُ إٔ أٗٔح٠ جُطلٌيٍ جألٌذؼس ضوّٞ ذىٌٝ ْٜٓ ك٠ ضٞؾيٚ جُِٓٞى 

جإلٗٓح٠ٗ، ٝضكلُ جُٔطؼِْ ػ٠ِ ض٘ليً ًِْٞيحش ٓكىوز إلٗؿحَ جألٛىجف جٍُٔؾٞز ٓ٘ٚ 

ُٔىًٌس ك٠        ك٠ ٞٞء ًلحءضٚ جًُجضيس جُٔىًٌس، ٝذحٍُؿْ ٖٓ أٛٔيس جٌُلحءز جًُجضيس ج

ضؼِيْ جُؼِّٞ؛ ئال إٔ ٗطحتؽ جُىٌجْحش ٝجُركٞظ جُٓحذوس أٖحٌش ئ٠ُ هٌٛٞ جُطٍيوس 

ٝئًٓحذٜح ُِٔطؼِٔيٖ؛ ٓوحٌٗس ذحْطٍجضيؿيحش جُطىٌيّ جُكىيػس ٓػَ: وز ك٠ ض٘ٔيطٜح جُٔؼطح

، ٝجْطٍجضيؿيس (2100أثٕ نجذح،جُطوييْ جُطٌٞي٠٘) ؿيس ضىٌيّ ٓٓط٘ىز ئ٠ُجْطٍجضي

(، ٝجْطٍجضيؿيس 2106 ؛ انغيذ، Gegenfurtner,et.al.,2013)ٗح٠ًٌجُطؼِْ جُط

؛ أدو ٔشزبد، 2105انغٕاط،هحتٔس ػ٠ِ ٗظٍيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ئ٠ُ جُىٓحؽ )

ذٍٗحٓؽ هحتْ ػ٠ِ ػحوجش جُؼوَ جُٔٓط٘ىز ئ٠ُ ٗظٍيس جُىٓحؽ (، 2108ٔ

، ٝجُطؼِْ (2106َصش،، ٝجْطٍجضيؿيس جٍُٔجهرس جًُجضيس )(2105ػجذانشاصق,)

، (2107أثٕ عزخ،، ٝجْطٍجضيؿيس جُطؼِْ ج١ُٗ٘ )(2106عًشح، ُٔوِٞخ)ج

، (2107انفبنخ،، ِٝٓق جإلٗؿحَ)(2107انذجشٗ ٔثذس،ٝجُٔ٘ٛحش جُطؼِئيس)

 .(2108)صبنخ ، REACTٝجْطٍجضيؿيس

ٝيٍٟ جُرحقع ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُ٘ظٍٟ ئٌٓحٗيس ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس   

س، ًٜٞٗح ضطٟٖٔ أٗٗطس ضؼِئيس ٓط٘ٞػس ضط٘حؿْ ٖٓ نبلٍ ضٞظيق جُٔكطحش جُؼِٔي

ٓغ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ٝضطٞجكن ٓؼٜح، ٓٔح ضكلُ ًِْٞيحش جٌُلحءز 

جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ جُٔطؼِْ ػ٘ى جْطورحُٚ ُِٔؼطيحش جُريثيس ٝٓؼحُؿطٜح ذـٍٜ ئٗؿحَ 

ضؿٍيد  ئ٠ُ جُٜٔحّ جُٔطِٞذس. ٖٝٓ ٛ٘ح ٗرؼص جُكحؾس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُططريو٠

جُٔكطحش جُؼِٔيس؛ ٝجُط٠ جكطٍٜ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُ٘ظٍٟ جقطٔحُيس ضأغيٍٛح ك٠ ض٘ٔيس 

 ُىٟ جُطبلٓيً. جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس 

 عبثؼبً: انذساعخ االعزكشبفيخ -
أؾٍيص جُىٌجْس جالْطٌٗحكيس ذـٍٜ ضؼٍف ٓىٟ جًطٓحخ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ  

ز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ. ٝضْ جإلػىجوٟ ُٜٔحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحء

جنطيحٌ ػي٘س ٖٓ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذٔىٌْس جُٜٗيى قٔىٟ ُِر٘يٖ ذاوجٌز 

( ضِٔيًجً، ٝيُي ػود وٌجْطْٜ جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ 21ٍٖم ًلٍ جُٗيم ذِؾ ػىوٛح)

ّ، ٠ٝرن 8102/ 8103ُٞقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ" ك٠ ٜٗحيس جُلَٛ جُىٌج٠ْ جُػح٠ٗ 

جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝجنطرحٌ ػِيٜح 

ضكٛي٠ِ ك٠ جُؼِّٞ ٖٓ ئػىجو جُرحقع


، ًٝٗلص ٗطحتؽ جُىٌجْيس جالْطٌٗحكيس ػٖ إٔ 

٪( ٝٓط١ْٞ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ذِؾ 18ٓط١ْٞ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ذِؾ )

ٝيطٟف جٗهلحٜ ًٛٙ جُ٘ٓد ػٖ  ٪(؛12٪(، ًٔح ذِؾ ٓط١ْٞ ضكٛيَ جُؼِّٞ)21)

٪( ؛ ٓٔح يؼ٠٘ ٞؼق ٜٓحٌجش 21ٗٓرس قى جٌُلحيس جُٔكىوز ذحُىٌجْحش جُٓحذوس)

جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ 

 جإلػىجوٟ ذؼى وٌجْطْٜ ُٔكطٟٞ جُؼِّٞ ذحْطهىجّ جُطٍيوس جُٔؼطحوز.

                                           
 ( األدوات المستخدمة فى الدراسة االستكشافية1ممحق : ) 
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 شخيصيخصبيُبً: انذساعخ انز -

أؾٍيص جُىٌجْس جُطٗهيٛيس ذـٍٜ ضؼٍف ١ٔٗ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٓحتى ُىٟ  

ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذٔكحكظس ًلٍ جُٗيم ) ٓؿطٔغ جُركع(، ٝضْ جنطيحٌ 

ػي٘س ٖٓ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذهّٔ ٓىجٌِ ئػىجويس ذاوجٌض٠ ٍٖم 

( ضِٔيًجً 811ذِؾ ػىوٛح ) -ٖٓ ؿيٍ ػي٘س جُركع جألْحْيس  -ٝؿٍخ ًلٍ جُٗيم 

ّ، ٠ٝرن ػِيٜح ٓويحِ 8102/8102ٝضِٔيًز ك٠ ذىجيس جُلَٛ جُىٌج٠ْ جألٍٝ 

8108جُكُي٠ٔ  -جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ )جُ٘ٓهس جُؼٍذيس جُٔطٌٞز 
**

  ،)

٪( 22ذِؾ ) Aًٝٗلص ٗطحتؽ جُىٌجْيس جُطٗهيٛيس ػٖ إٔ ٓط١ْٞ ج١ُٔ٘ جُٔ٘طو٠ 

  C٪(، ًٔح ذِؾ ٓط١ْٞ ج١ُٔ٘ جالؾطٔحػ20٠ؾ )ذِ Bٝٓط١ْٞ ج١ُٔ٘ جإلؾٍجت٠ 

٪( ؛ ٝيطٟف ٖٓ ًٛٙ جُ٘ٓد إٔ ج١ُٔ٘ 00ذِؾ ) D٪(، ٝٓط١ْٞ ج١ُٔ٘ جُهيح٠ُ 82)

( جًُِجٕ ئػبلٕ جُ٘ٛق جٌٍُٟٝ جأليٍٓ، ٝضط٠ٗٔ ًٛٙ B( يِيٚ ج١ُٔ٘ )Aجُٓحتى ٛٞ )

 ضطٞجكن ٓغ جُ٘طيؿس ٓغ ٓح ضْ جإلٖحٌز ئُيٚ ٓٓروحً ذحٕ جُطٍيوس جُٔؼطحوز ال ضط٘حؿْ ٝال

( جًُِجٕ ئػبلٕ جُ٘ٛق جٌٍُٟٝ جألئٖ، ًٔح أٜٗح ال ضٞكٍ جُٔرحوب C,Dجُ٘ٔطيٖ )

جُهحٚس ذط٘ٗي١ ؾٞجٗد جُىٓحؽ جألٌذؼس. ٖٝٓ ٛ٘ح ٗرؼص جُكحؾس ئ٠ُ ضىٌيّ ٓكطٟٞ 

ٝقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ" ذحْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس جُط٠ ضٓط٘ى ئ٠ُ أٗٗطس ضؼِئيس 

ئٌُطٍٝٗيس ٝجْطوٛحتيس.......ئ٠ُ ؿيٍ يُي( ضهح٠د ٓط٘ٞػس ) هٍجتيس ٌٝٚٞيس ٝ

جُؿٞجٗد جألٌذؼس ُِىٓحؽ ك٠ ٞٞء ٗظٍيس ٛيٍٓحٕ ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس، كحُٔكطحش 

( جُٔٓيطٍجٕ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق A,Bجُؼِٔيس ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ضىػْ ٝضؼَُ جٍُذؼيٖ )

 ( ؿيٍ جُٔٓيطٍجC,Dٕجألٍٝ جإلػىجوٟ، ٝك٠ ٗلّ جُٞهص ض١ٗ٘ ٝضكلُ جٍُذؼيٖ )

 ُىيْٜ، ذٔح يؼٞو ذحُ٘لغ ػ٠ِ ض٘ٔيس ٗٞجضؽ ضؼِْ ٍٓؿٞذس ك٠ كٍٛٞ جُؼِّٞ.

ك٠ ٞٞء ٓح ْرن ٖٓ ٓكىوجش ٌُِٔٗس ًٛج جُركع، يطٞهغ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ   

 -جُططريو٠ ٝجإلؾٍجت٠ ُِركع إٔ ضٞظيق جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞذ٠ )جُططحذغ 

جضيس جُٔىًٌس جُطٞجَٟ( ٌٖٓٔ إٔ ي٠ٔ٘ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُ

ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس 

جُٔهطِلس، ٖٝٓ غْ ضٔػَ ٓكٌٞ جٛطٔحّ جُركع جُكح٠ُ ك٠ وٌجْس جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ 

 -Aجُطٞجَٟ( ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس)ٓ٘طو٠ -ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس )جُططحذؼ٠

(، ٝضكىيى أغٍٙ ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٠Dنيحُ -Cجؾطٔحػ٠ -Bئؾٍجت٠

 ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ.

 رذذيذ يشكهخ انجذش :
قىوش ٌِٓٗس ًٛج جُركع ك٠ ٞؼق ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز 

ىجوٟ؛ ٝيٍؾغ يُي جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػ

ُطٍيوس ضىٌيّ جُؼِّٞ جُٔؼطحوز قحُيحً ك٠ جُٔىٌْس جإلػىجويس، ٝجُط٠ ال ضٜية أٗٗطس 

أٝ نرٍجش ضٓطٜىف ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد، ٝال ضٍجػ٠ ٓٔحٌْس ًِْٞيحش 

                                           
 ( : مقياس السيطرة الدماغية لهيرمان المستخدم فى البحث.3ممحق) **
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جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ك٠ كٍٛٞ جُؼِّٞ؛ ًُُي ْؼ٠ جُركع جُكح٠ُ ئ٠ُ جْطهىجّ 

ذحُطٞجَٟ( ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ ذٜىف ض٘ٔيس ٜٓحٌجش  -ذحُططحذغجُٔكطحش جُؼِٔيس )

جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ جُطبلٓيً يٟٝ أٗٔح٠ 

 (.HBDجُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔط٘ٞػس ٝكوحً ُطوٓيْ ٛيٍٓحٕ )

ٔكًذبٔنخ نهزصذٖ نٓزِ انًشكهخ دبٔل ْزا انجذش اإلجبثخ ػٍ انغؤال انشئيظ 

 زبنٗ :ان

ٓح أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس  -

ُٜيٍٓحٕ ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ 

 جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس؟

 ٔرفشع ػٍ ْزا انغؤال انشئيظ انغبثك األعئهخ انفشػيخ انزبنيخ :

ٓٞجَٟ( ك٠ ض٘ٔيس  –جنطبلف أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ) ضطحذؼ٠ ٓح أغٍ  -0

ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ 

 أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ؟

 -جؾطٔحػ٠ –ئؾٍجت٠ –ٓح أغٍ جنطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ) ٓ٘طو٠ -8

ُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش ج

 ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ؟

ٓٞجَٟ( ٝأٗٔح٠  –ٓح أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠  -2

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ  ) ٓ٘طو٠ 

 ٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس؟ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُى

ٓٞجَٟ( ك٠ ض٘ٔيس  –ٓح أغٍ جنطبلف أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ) ضطحذؼ٠  -1

جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أٗٔح٠ 

 جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ؟

جؾطٔحػ٠  –جت٠ ئؾٍ –ٓح أغٍ جنطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠  -2

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ  -

 جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ؟

ٓٞجَٟ( ٝأٗٔح٠  –ٓح أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠  -3

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ   ) ٓ٘طو٠ 

 جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس؟

ٓٞجَٟ( ك٠ ضكٛيَ  –ٓح أغٍ جنطبلف أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ) ضطحذؼ٠  -2

جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس 

 ُٜيٍٓحٕ ؟

جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –حؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ ٓح أغٍ جنطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓ -2

نيح٠ُ( ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ  -

 أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ؟
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ٓٞجَٟ( ٝأٗٔح٠  –ٓح أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠   -0

نيح٠ُ( ك٠ ضكٛيَ  -ؾطٔحػ٠ ج –ئؾٍجت٠  –جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ 

 جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس؟

ٓح جُؼبلهس ذيٖ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ  -01

 جُؼِّٞ ك٠ جألوجء جُرؼىٟ ُِطبلٓيً ػي٘س جُركع؟

 أْذاف انجذش:
 ضٔػِص أٛىجف جُركع جُكح٠ُ ك٠ :

ٓٞجَٟ( ك٠ ض٘ٔيس  –جُؼِٔيس ) ضطحذؼ٠ هيحِ أغٍ جنطبلف أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش  -0

ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ 

 أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ .

 –ئؾٍجت٠ –ضكىيى أغٍ جنطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ) ٓ٘طو٠ -8

ً جُٛق جألٍٝ نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓي -جؾطٔحػ٠

 جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس 

ٓٞجَٟ(  –جُطكون ٖٓ أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠ -2

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس  -جؾطٔحػ٠ -ئؾٍجت٠–ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ)ٓ٘طو٠

 ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس

ٓٞجَٟ( ك٠ ض٘ٔيس  –هيحِ أغٍ جنطبلف أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ) ضطحذؼ٠  -1

جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أٗٔح٠ 

 جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ .

 –ئؾٍجت٠  –ضكىيى أغٍ جنطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠  -2

ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ  نيح٠ُ( -جؾطٔحػ٠ 

 جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس .

ٓٞجَٟ(  –جُطكون ٖٓ أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠  -3

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس  -جؾطٔحػ٠–ئؾٍجت٠–ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ )ٓ٘طو٠

 ز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس.جٌُلحء

ٓٞجَٟ( ك٠  –هيحِ أغٍ جنطبلف أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ) ضطحذؼ٠  -2

ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أٗٔح٠ جُٓيطٍز 

 جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ .

 –ئؾٍجت٠  –و٠ ضكىيى أغٍ جنطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘ط -2

نيح٠ُ( ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ  -جؾطٔحػ٠ 

 جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس .

ٓٞجَٟ(  –جُطكون ٖٓ أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠  -0

٠ُ( ك٠ نيح -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ 

 ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس.

جٌُٗق ػٖ جُؼبلهس ذيٖ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس  -01

 ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ك٠ جألوجء جُرؼىٟ ُِطبلٓيً ػي٘س جُركع.
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 أًْيخ انجذش:
 ضٔػِص أٛٔيس جُركع جُكح٠ُ كئح ي٠ِ: 

جُٔكطحش جُؼِٔيس، ًًُٝي أْٛ أٗٔح٠  ضٞؾيٚ ٗظٍ ٓهطط٠ جُٔ٘حٛؽ ذأْٛ أٗٞجع -

ضوىئٜح ُِطبلٓيً وجنَ كٍٛٞ جُؼِّٞ؛ ٝيُي ُطٛٔيْ ذٍجٓؽ ضؼِئيس ضٓطٜىف ض٘ٔيس 

 ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس.

ح ضُٝيى ٓطٌٟٞ ٓ٘حٛؽ جُؼِّٞ ذأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ جُط٠ ئطٌِٜ -

جُٔطؼِٕٔٞ؛ ٝيُي ألنًٛح ك٠ جالػطرحٌ ٝئػطحتٜح ُٓيىجً ٖٓ جالٛطٔحّ ك٠ ذٍجٓؽ 

جُطىٌيد ٝجُططٞيٍ، ٓغ ٌٍٞٝز ضٛٔيْ ذٍجٓؽ ضؼِئيس ضٗؿغ جُٔؼِٔيٖ ػ٠ِ ضٞظيق 

 ًٛٙ جألٗٔح٠ ٝجُطًٍيُ ػِيٜح أغ٘حء ػِٔيس جُطىٌيّ.

ذٛلس ػحٓس ضٞؾيٚ جٛطٔحّ ٓإُل٠ ًطد جُؼِّٞ ئ٠ُ ٌٍٞٝز ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ  -

ٜٝٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ذٛلس نحٚس، ألنًٛح ك٠ جالػطرحٌ ٝئػطحتٜح ُٓيىجً ٖٓ 

 جُطٟٔيٖ ك٠ ٓكطٟٞ ًطد جُؼِّٞ.

ضوىيْ وُيَ ُِٔؼِٔيٖ ئٌْٜ٘ جالْطلحوز ٓ٘ٚ ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ ذحْطهىجّ ػىو ٖٓ  -

جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝذطٍم ضوىيْ ٓهطِلس ذـٍٜ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد 

ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيًْٛ، ًٔح ئٌٖ جالْطلحوز ٓ٘ٚ ك٠ ضهطي١ ٝئػىجو 

وٌِٝ ٓٔحغِس ضوّٞ ػ٠ِ ضٞظيق ٓكطحش ػِٔيس أنٍٟ ُط٘ٔيس ٗٞجضؽ ضؼِْ ؾىيىز ُىٟ 

 جُطبلٓيً.

ئٌٖ إٔ يٓطليى ٓؼ٠ِٔ جُؼِّٞ ٖٓ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝٓويحِ  -

 يع جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس؛ ق

ئٌْٜ٘ جالْطٍٖحو ذٜٔح ػ٘ى ئػىجو ٝذ٘حء أوٝجش ٓٔحغِس ُويحِ ٝضوييْ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

 جُٔط٘ٞػس جألنٍٟ.

ضُٝيى ٓؼ٠ِٔ جُؼِّٞ ذحٍُٔقِس جإلػىجويس ذٔويحِ ُِطؼٍف ػ٠ِ أْٛ أٗٔح٠ جُٓيطٍز  -

جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ٝضكىيىٛح ُىٟ ضبلٓيًْٛ، ٝئٌٖ جالْطٍٖحو ذٚ ػ٘ى ئػىجو نط١ 

 ُؼِّٞ .ضىٌيّ ج

ضىٌيد جُطبلٓيً ػ٠ِ ٓٔحٌْس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ك٠ -

 كٍٛٞ جُؼِّٞ ؛ ٓٔح ي٘ؼٌّ ػ٠ِ ًِْٞيحضْٜ ك٠ قيحضْٜ جُٞجهؼيس.

 أدٔاد ٔيٕاد انجذش :
 جْطهىٓص جألوٝجش ٝجُٔٞجو جآلضيس ك٠ ئؾٍجء ًٛج جُركع:    

  :أدٔاد انجذش 

 )ئػىجو جُرحقع(   د ك٠ جُؼِّٞ.       جُٔطٗؼجنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ   -

 )ئػىجو جُرحقع(                       ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس.   -

 )ئػىجو جُرحقع(                        جنطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ.           -

 HBDI Herrmann Brain)ٓويحِ ٛيٍٓحٕ ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس ) -

Dominance Instrument 

 ئػىجو جُرحقع(              ٕاد انجذش:                                   ي( 
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 وُيَ جُٔؼِْ ُطىٌيّ جُؼِّٞ ذحْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس )جألِْٞخ جُططحذؼ٠(.     -

 ًٍجِ ٗٗح٠ جُطِٔيً ٝكن جألِْٞخ جُططحذؼ٠ ُِٔكطحش جُؼِٔيس.  -

 س )جألِْٞخ جُٔٞجَٟ(.   وُيَ جُٔؼِْ ُطىٌيّ جُؼِّٞ ذحْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔي  -

 ًٍجِ ٗٗح٠ جُطِٔيً ٝكن جألِْٞخ جُٔٞجَٟ ُِٔكطحش جُؼِٔيس.  -

 دذٔد انجذش :
 جهطٍٛ ًٛج جُركع ػ٠ِ ٓح يأض٠ :

 –ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذٔىجٌِ ئوجٌز  ٍٖم ًلٍ جُٗيم جُطؼِئيس  -0

 ٓكحكظس ًلٍ جُٗيم .

ّ جُٔوٌٍ ػ٠ِ ضبلٓيً جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ ُٞقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ" ذٌطحخ جُؼِٞ -8

 ّ.  8102 -8102جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ، ك٠ جُلَٛ جُىٌج٠ْ جُػح٠ٗ ُِؼحّ جُىٌج٠ْ 

ئػىجو وُيِيٖ ُِٔؼِْ ُطىٌيّ ٓكطٟٞ جُؼِّٞ ٝكن جُٔكطحش جُؼِٔيس: أقىٛٔح  -2

 ذحْطهىجّ جألِْٞخ جُططحذؼ٠ ٝجألنٍ ذحْطهىجّ جألِْٞخ جُٔٞجَٟ.

 -أٌذغ ٓكطحش )جالْطوٛحتيس جهطٍٛش جُٔكطحش جُؼِٔيس جُٔٓطهىٓس ك٠ -1

جُوٍجتيس(، ذٔح يطبلءّ ٓغ ٠ريؼس جُٔكطٟٞ ٝأْحُيد جُطلٌيٍ  -جإلٌُطٍٝٗيس -جٌُٛٞيس

 ُىٟ جُطبلٓيً ٝكوحً ألٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِلس.

 – Bجإلؾٍجت٠ – Aقىوش جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ٝكن جألٗٔح٠: جُٔ٘طو٠  -2

 .Dجُهيح٠ُ - Cجالؾطٔحػ٠

ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ك٠ جُؼِّٞ: جوٌجى جُؼبلهحش جُؿىيىز، هيحِ ذؼٝ   -3

ٝئػحوز جُطٛ٘يق، ٝجُطًٍيد ٝجُطأُيق، ٝئونحٍ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ ٌؤٟ ؾىيىز، 

 ٝجُطبلهس، ٝجٍُٔٝٗس، ٝجألٚحُس.  

هيحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝكن نٔٓس أذؼحو: جُٞػ٠ ذحًُجش، ٝئوجٌز  -2

 ٝجُطوٞيْ جًُجض٠. جُٟر١ جالؾطٔحػ٠،ٝ جالٗلؼحالش، ٝجُىجكؼيس جًُجضيس،

هيحِ ضكٛيَ جُؼِّٞ ػ٘ى ٓٓطٞيحش: جُطًًٍ، ٝجُلْٜ، ٝجُططرين، ٝجُطكِيَ،  -2

 ٝجُطًٍيد، ٝجُطوٞيْ.

 يُٓج انجذش :
 جػطٔى ًٛج جُركع ػ٠ِ ٜٓ٘ؿيٖ ذكػييٖ ٛٔح :

جُٜٔ٘ؽ جُٞٚل٠ جُطكِي٠ِ : جْطهىّ ذـٍٜ ضكىيى أْٛ جألّْ جُط٠ ضٓط٘ى ئُيٜح  -0

ٔيس ك٠ ػِٔيس جُطىٌيّ، ًًُٝي ًيليس ضكىيى أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔكطحش جُؼِ

ُٜيٍٓحٕ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس، ٝأيٟحً ضؼٍف أْٛ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد 

 ٝأذؼحو جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس جُط٠ ئٌٖ وٓؿٜح ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ.

 Experimental Researchجُٜٔ٘ؽ جُطؿٍير٠ يٝ جُطٛٔيْ ٖرٚ جُطؿٍير٠  -8

with A quasi - Experimental Design  َجْطهىّ ُِطكون ٖٓ أغٍ جُطلحػ :

ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ك٠ ض٘ٔيس 

ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً 

 جٍُٔقِس جإلػىجويس.
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 زجشيجٗ نهجذش:انزصًيى شجّ ان
ٗظٍجً ألٕ ًٛج جُركع يٗطَٔ ػ٠ِ ػحِٓيٖ ٓٓطوِيٖ ٛٔح: جُٔؼحُؿس جُطىٌيٓيس 

جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞخ  -ُٜٝح غبلغس ٓٓطٞيحش )جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞخ ضطحذؼ٠

جُطٍيوس جُٔؼطحوز(، ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ُٜٝح أٌذؼس  -ٓٞجَٟ

نيح٠ُ(؛ كاٗٚ يؼطٔى ذٌَٗ أْح٠ْ ك٠  -٠جؾطٔحػ –ئؾٍجت٠ –ٓٓطٞيحش) ٓ٘طو٠

جُوحتْ   Matched Subjects designضٛٔئٚ جُطؿٍير٠ ػ٠ِ جُطٛٔيْ جُٔهط١ِ

(. ٝضططِد يُي جْطهىجّ Factorial Design 3 x 4) 1  2ػ٠ِ جُطٛٔيْ جُؼح٠ِٓ

( ٓؿٔٞػس 08ٓؿٔٞػطيٖ ضؿٍيريطيٖ ٝغحُػس ٞحذطس، غْ ضْ ضوٓيْ أكٍجوٛح ئ٠ُ )

ٓويحِ ٛيٍٓحٕ ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس ًٔطـيٍ ضٛ٘يل٠، ٓغ ئؾٍجء  كٍػيس ذؼى ضطرين

( جُطح٠ُ يٞٞف 8جُرؼىٟ( ألوٝجش جُركع جُػبلظ. ٝجٌَُٗ) -جُويحْيٖ )جُور٠ِ 

 جُطٛٔيْ ٖرٚ جُطؿٍير٠ ُِركع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  2(: جُطٛٔيْ ٖرٚ جُطؿٍير٠ ُِركع يٝ جُطٛٔيْ جُؼح٠ِٓ  8ٌَٖ ) 

 فشٔض انجذش: 
٠ جإل٠حٌ جُ٘ظٍٟ ُِركع، ٝك٠ ٞٞء ٓح أْلٍش ػ٘ٚ ٗطحتؽ ذؼى جال٠بلع ػِ

جُىٌجْحش جُٓحذوس؛ ًحٕ ٖٓ جُٔبلتْ جنطرحٌ جُلٍٜٝ جآلضيس ُئلؾحذس ػٖ أْثِس جُركع، 

 ( :1  2ٝذٔح يط٠ٗٔ ٓغ ٠ريؼس جُطٛٔيْ جُؼح٠ِٓ)

( ذيٖ  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) -0

ٔٞػحش جُػبلظٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿ
*
ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ ٜٓحٌجش  

                                           
*
 .؛ وٌْص جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ ذحْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞخ ضطحذؼ٠جشيجيخ األٔنٗانًجًٕػخ انز 

 .؛ وٌْص جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ ذحْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞخ ٓٞجَٟانًجًٕػخ انزجشيجيخ انضبَيخ  

 ؛ وٌْص جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ ٗلٓٚ ذحُطٍيوس جُٔؼطحوز قحُيحً ك٠ جُٔىجٌِ)جُطوِيىيس(. انًجًٕػخ انضبثطخ 
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 -جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ضٍؾغ النطبلف جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

 ٠ٍيوس ٓؼطحوز(. -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس

( ذيٖ  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) -8

ططرين جُرؼىٟ النطرحٌ ٜٓحٌجش ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُ

حٕ ــــــــــس ُٜيٍٓــٍز جُىٓحؿيــح٠ جُٓيطــبلف أٗٔــغ النطــد ضٍؾــٍ جُٔطٗؼــجُطلٌي

 نيح٠ُ(. -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ –) ٓ٘طو٠ 

( ُِطلحػَ ذيٖ جُٔؼحُؿحش  ≤ 1,12يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) -2

٠ٍيوس ٓؼطحوز( ٝأٗٔح٠  -ش ػِٔيس ٓٞجَيسٓكطح -جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ –جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ 

 ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُطبلٓيً ػي٘س جُركع.

( ذيٖ  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) -1

ططرين جُرؼىٟ ُٔويحِ جٌُلحءز ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُ

 -جًُجضيس جُٔىًٌس ضٍؾغ النطبلف جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

 ٠ٍيوس ٓؼطحوز(. -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس

( ذيٖ  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) -2

جٌُلحءز  ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ ُٔويحِ

حٕ ــس ُٜيٍٓـــٍز جُىٓحؿيــــــح٠ جُٓيطــغ النطبلف أٗٔـــــس ضٍؾـــــس جُٔىًٌـــجًُجضي

 نيح٠ُ(. -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ –) ٓ٘طو٠ 

( ُِطلحػَ ذيٖ جُٔؼحُؿحش  ≤ 1,12يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) -3

ٍيوس ٓؼطحوز( ٝأٗٔح٠ ٠ -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس -جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ –جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ 

 جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ جُطبلٓيً ػي٘س جُركع.

( ذيٖ  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) -2

طرحٌ ضكٛيَ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ الن

ٓكطحش  -جُؼِّٞ ضٍؾغ النطبلف جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

 ٠ٍيوس ٓؼطحوز(. -ػِٔيس ٓٞجَيس

( ذيٖ  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) -2

حٌ ـــٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطر

حٕ ــــــس ُٜيٍٓـــــٍز جُىٓحؿيــــــح٠ جُٓيطــغ النطبلف أٗٔــٍؾّٞ ضـــــَ جُؼِــضكٛي

 نيح٠ُ(. -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ –) ٓ٘طو٠ 

( ُِطلحػَ ذيٖ جُٔؼحُؿحش  ≤ 1,12يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) -0

٠ٍيوس ٓؼطحوز( ٝأٗٔح٠  -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس -جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

نيح٠ُ( ك٠ ضكٛيَ  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ –ٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ جُٓيطٍز جُى

 جُؼِّٞ ُىٟ جُطبلٓيً ػي٘س جُركع.

( ذيٖ  ≤ 1,12ضٞؾى ػبلهس جٌضرح٠يس وجُس ئقٛحتيحً ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) -01

 وٌؾحش ضبلٓيً ػي٘س جُركع ك٠ جألوجء جُرؼىٟ ألوٝجش جُركع جُػبلظ.
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 رذذيذ يصطهذبد انجذش :
٠ ػىو ٖٓ جُطؼٍيلحش جُ٘ظٍيس جٍُٔضرطس ذٔٛطِكحش كي ٞٞء جال٠بلع ػِ

 جُركع جُكح٠ُ، كاٗٚ ئٌٖ ضؼٍيق ٓٛطِكحش جُركع ئؾٍجتيحً ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُ:

 Scientific Stationsانًذطبد انؼهًيخ: 

ٓؿٔٞػس ٖٓ جألٗٗطس جُطؼِئيس جُٜحوكس ٝجُٔط٘ٞػس ٝكوحً ألِْٞخ جُطوىيْ 

ٌَٖ ِِْٓس ٖٓ جإلؾٍجءجش جُٔ٘ظٔس ُطىٌيّ جُططحذؼ٠ أٝ جُٔٞجَٟ، ٝجُٔهط١ ُٜح ك٠ 

ٝقىز )جألٌٜ ٝجٌُٕٞ( ٖٓ نبلٍ ض٘حٝخ ٓؿٔٞػحش جُطبلٓيً ػ٠ِ جُطحٝالش 

جُوٍجتيس(، ًٝٛج جُٔهط١ ٓكىو  -جإلٌُطٍٝٗيس -جٌُٛٞيس -جُٔهطِلس )جالْطوٛحتيس

جألٛىجف ٝجْطٍجضيؿيحش جُطىٌيّ ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ  ٝأْحُيد جُطوٞيْ؛ ٝيُي ذٜىف 

جش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً ض٘ٔيس ٜٓحٌ

 جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ.

 Brain Dominanceانغيطشح انذيبغيخ: 

ٓيَ جُلٍو ئ٠ُ جالػطٔحو ػ٠ِ أقى أٌذحع جُىٓحؽ )ٓ٘طو٠، أٝ ئؾٍجت٠، أٝ 

لٌيٍ جؾطٔحػ٠، أٝ نيح٠ُ( أًػٍ ٖٓ جػطٔحوٙ ػ٠ِ جألٌذحع جألنٍٟ ك٠ ػِٔيس جُط

 ٝضٞؾيٚ جُِٓٞى ٝكن ٗٔٞيؼ ٛيٍٓحٕ ُِىٓحؽ ج٠ٌُِ. 

 

 Herrmann Brain Dominance Typesأًَبط انغيطشح انذيبغيخ نٓيشيبٌ: 

ػىو جُىٌؾحش جُط٠ يكووٜح جُطِٔيً ك٠ ًَ ٌذغ ٖٓ أٌذحع جُىٓحؽ ػ٠ِ 

 Herrmann Brain Dominanceٓويحِ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ 

Instrument(HBDI) ىّ ك٠ جُركع جُكح٠ُ.جُٔٓطه 

 Neural Branching Thinking Skillsيٓبساد انزفكيش انًزشؼت: 

هىٌز جُٔطؼِْ ػ٠ِ جُويحّ ذ٘ٗح٠ ػو٠ِ ٛحوف ػ٘ى ٓكحُٝس قَ ٌِٓٗس ٓؼي٘س 

أٝ ٓؼحُؿس ظحٍٛز ٓح، ٝضططِد ٓٔحٌْس ػىوجً ٖٓ جُٜٔحٌجش جُؼوِيس جُٔؼٍكيس ضطٔػَ 

ٛ٘يق، ٝجُطًٍيد ٝجُطأُيق، ٝئونحٍ ئوٌجى جُؼبلهحش جُؿىيىز، ٝئػحوز جُط ك٠:

؛ ذٜىف ضكِيَ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ ٌؤٟ ؾىيىز، ٝجُطبلهس، ٝجٍُٔٝٗس، ٝجألٚحُس

ػ٘حٍٚ جُٔٞهق جٌَُٔٗ ٝضكىيى أذؼحوٙ، ٝجُطَٞٚ ُكَ جٌُٔٗبلش ٓلطٞقس جُٜ٘حيس 

ذطٍم ئذىجػيس. ٝضوحِ ذحُىٌؾس جٌُِيس جُط٠ يكَٛ ػِيٜح جُطِٔيً ك٠ جنطرحٌ ٜٓحٌجش 

 ٔطٗؼد ك٠ جُؼِّٞ جًُٟ أػى ًُٜج جُـٍٜ. جُطلٌيٍ جُ

  

  Perceived Self-Efficiencyانكفبءح انزاريخ انًذسكخ: 

أقٌحّ ضِٔيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ٝٓؼطوىجضٚ جًُجضيس قٍٞ هىٌجضٚ 

ٝئٌٓحٗحضٚ جُؼوِيس ٝجُٔؼٍكيس جُط٠ ضٌٔ٘ٚ ٖٓ ضؼِْ ٓٞٞٞػحش جُؼِّٞ، ًًُٝي هىٌضٚ 

جُطوٞيْ لؼحالش ٝجُىجكؼيس جًُجضيس ٝجُٟر١ جالؾطٔحػ٠ ٝػ٠ِ جُٞػ٠ ذحًُجش ٝئوجٌز جالٗ

جًُجض٠ جُط٠ ضٞؾٚ ًِْٞٚ ك٠ أغ٘حء ضؼِْ جُؼِّٞ ٝقَ جٌُٔٗبلش ٝجُٔٞجهق جُـحٟٓس. 
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جٌُلحءز جًُجضيس ك٠ ٓويحِ  ٝيؼرٍ ػٜ٘ح ذحُىٌؾس جٌُِيس جُط٠ يكَٛ ػِيٜح جُطِٔيً

 جًُٟ أػى ًُٜج جُـٍٜ.  جُٔىًٌس

 Science Achievementرذصيم انؼهٕو 

هىٌز جُٔطؼِْ ػ٠ِ ٓؼٍكس ٝكْٜ ٝضطرين ٝضكِيَ ٝضًٍيد ٝضوٞيْ جُٔؼِٞٓحش 

جُٔطٟٔ٘س ذحُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ ُٞقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ" ذٌطحخ جُؼِّٞ ُِٛق جألٍٝ 

ّ. 8102-8102جإلػىجوٟ ٓٞٞغ جُطؿٍيد، ذحُلَٛ جُىٌج٠ْ جُػح٠ٗ ُطرؼس 

حتن، ٝجُٔلحٛيْ، ٝجُٔرحوب ٝيؼٍف ئؾٍجتيحً ذأٗٚ ٓوىجٌ ٓح قِٛٚ جُطِٔيً ٖٓ جُكو

ٝجُطؼٔئحش جُٔطٟٔ٘س ذٔكطٟٞ ٝقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ". ٝيؼرٍ ػ٘ٚ ذحُىٌؾس جٌُِيس 

 جُط٠ يكَٛ ػِيٜح ًَ ضِٔيً ك٠ جنطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ جُٔؼى ًُٜج جُـٍٜ. 

 خ ٔرًُيخ يٓبساد انزفكيش انًزشؼتانًذطبد انؼهًياالطبس انًؼشفٗ نهجذش:"

خ نذٖ انزالييز   رٖٔ أًَبط ٔانكفبءح انزاريخ انًذسك

 انغيطشح انذيبغيخ نٓيشيبٌ"

  Scientific Stationsأٔالً: انًذطبد انؼهًيخ 

( ئ٠ُ إٔ جُٔكطحش جُؼِٔيس ضؼى ٖٓ ٠ٍجتن  33، 8102ضٗيٍ ٠ًَ)

جُطىٌيّ جُٔٔطؼس، ٝجُط٠ يؿد ضٞظيلٜح ُطىٌيّ جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ ٝجُ٘ظٍٟ ػ٠ِ قى 

ٖٓ جُكٍيس ٝجُٔطؼس ُْٜٝٞس جُكًٍس أٓحّ  ْٞجء، ك٠ٜ ضٔ٘ف جُٛق جُىٌج٠ْ ؾٞجً 

جُطبلٓيً، ٝضؼَٔ ػ٠ِ َيحوز ٗٗح٠حضْٜ ٝوجكؼيطْٜ ُِطؼِْ ك٠ ظَ ضٞجكٍ جألوٝجش 

( ػ٠ِ إٔ Jones, 2007, 16-17ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ جُٔط٘ٞػس ذٜح. ٝيإًى ؾُٞٗ )

جُٔكطحش جُؼِٔيس ضْٜٓ ذىٌؾس ًريٍز ك٠ ٓٔحٌْس ٝأوجء جألٗٗطس جُطؼِئيس ٖٓ هرَ 

ضبلٓيً جُلَٛ جُٔى٠ٌْ ك٠ يجش جُٞهص، ذأٗٞجػٜح جُٔهطِلس ْٞجء أٗٗطس هٍجتيس  ؾٔيغ

أٝ جْطوٛحتيس أٝ ئٌُطٍٝٗيس أٝ ٌٚٞيس. ًٔح ضؼَٔ ػ٠ِ ضٞكيٍ جألؾُٜز ٝجُٔٞجو جُط٠ 

ضٓطهىّ ك٠ ٓٔحٌْطٜح، ٝيطحـ ُِٔؼِْ جُكٍيس ك٠ جنطيحٌ ػىو جُٔكطحش وجنَ جُلَٛ؛ 

ىو جُطبلٓيً ٝٗٞع جُٜٔحّ جٍُٔجو ض٘ليًٛح ٝيُي ٝكوح ُطريؼس جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ ٝػ

 ٝئٗؿحَٛح ك٠ َٖٓ ٓكىو.

ػ٠ِ إٔ ػِٔيس  Brewer (2015 )، ٝذٍٝيٍMail(2015)َٝيطلن ٓي

جُطىٌيّ ذحْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس ضؼطٔى ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جإلؾٍجءجش ضطٔػَ ك٠ 

َٞيغ ضوٓيْ جُطبلٓيً ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ػَٔ ٚـيٍز ٓطٓحٝيس جُؼىو هىٌ جإلٌٓحٕ، غْ ض

ٓؿٔٞػحش جُطبلٓيً ػ٠ِ ًَ جُٔكطحش، غْ ض٘لً ًَ ٓؿٔٞػس جُٜٔحّ جُٔطِٞذس ٜٓ٘ح 

ٝكن جُطؼِئحش جٍُٔكوس ذحألٗٗطس جُٔطٟٔ٘س ذٌَ ٓكطس ٝجُٔطؼِوس ذٔلّٜٞ أٝ ٜٓحٌز 

ٓؼي٘س، ٝيطْ جُط٘حٝخ ذيٖ جُٔكطحش ٝضرحوٍ جُؼَٔ ػِيٜح ٝكن َٖٓ ٓكىو ٌَُ ٓكطس، 

 َٔ جُهحٚس ذٜح. ٓغ جالْطؼحٗس ذٓؿبلش ٝأٌٝجم جُؼ

ٝيططِد ضىٌيّ جُؼِّٞ ٝكن جُٔكطحش جُؼِٔيس ضـييٍ ٌَٖ كٍٛٞ ٝٓؼحَٓ 

جُؼِّٞ ػٖ أٌٖحُٜح جُطوِيىيس، قيع يٓطُِّ يُي ضٛٔئٜح ذٌٛٞز ضٓٔف ذٞٞغ ػىوجً 

ٖٓ جُطحٝالش ك٠ ٓ٘طٛق جُلَٛ، ًَ ٜٓ٘ح نح٘ ذٔكطس ٓؼي٘س ٝيٞٞغ كٞهٜح 

ألٛىجف ٝأٗٗطس ًَ ٓكطس ٠ٝريؼطٜح  جألوٝجش ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ ٝأٌٝجم جُؼَٔ؛ ٝكوحً 
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جُهحٚس، ٓغ ئضحقس ٓٓحقحش كحٌؿس ضطيف قٍيس جُطكٍى ٝجُط٘وَ ذيٖ جُٔكطحش 

 ذحُط٘حٝخ ذيٖ ٓؿٔٞػحش جُطبلٓيً ذؼى جالٗطٜحء ٖٓ ض٘ليً جُٜٔحّ جُٔكىوز.

ٝهى ٝهغ جنطيحٌ جُرحقع ػ٠ِ أٌذغ ٓكطحش ٠ٛ جُوٍجتيس ٝجٌُٛٞيس 

ي ألٜٗح ضبلتْ ٓكطٟٞ جُٞقىز جُٔهطحٌز ٖٓ ٓوٌٍ ٝجإلٌُطٍٝٗيس ٝجالْطوٛحتيس؛ ٝيُ

جُؼِّٞ ذحُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ، ٝجُٞهص جُٔكىو ُِىٌِ جُٞجقى ك٠ ٞٞء جُهطس 

جُُٓ٘يس ُطىٌيّ جُٔوٌٍ، ًٔح ضطٞجكن ٓغ ٠ريؼس جُطبلٓيً ٝأْحُيد ضلٌيٍْٛ ك٠ ٞٞء 

 أٗٔح٠ ٛيٍٓحٕ ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس.

 أعبنيت رمذيى انًذطبد انؼهًيخ:
ْحُيد ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ كٍٛٞ ٝٓؼحَٓ جُؼِّٞ ك٠ ضطٔػَ أ

؛  Fischer, 2014؛  ,Klos  2013؛8102،81جألِْٞذيٖ جُطحُييٖ:) قٖٓ، 

 ( 021، 8102؛ ِْٔحٕ ٝٚحُف،  02، 8102؛ ٓكٔى،  811، 8103وجٝو،

ٝيطِن ػِيٚ أِْٞخ جُطٞجف ػ٠ِ ًَ جُٔكطحش ذٌَٗ  األعهٕة انززبثؼٗ: -0

ّٞ جُٔؼِْ ذطٛٔيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس جُٔط٘ٞػس، غْ يوْٓ ضبلٓيً جُلَٛ ضطحذؼ٠، ٝكيٚ يو

ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ٚـيٍز، يططِد ٜٓ٘ح جٌٍُٔٝ ذحُط٘حٝخ ػ٠ِ ًَ جُٔكطحش ك٠ ٌَٖ 

ِِْٓس ٓططحذؼس، ٝيكىو جُٔؼِْ ٝهطحً ٓؼي٘حً ُط٘ليً ٜٓحّ ًَ ٓكطس ػ٠ِ قىز، غْ يٞؾٚ 

ػوحٌخ جُٓحػس ٗكٞ جُٔكطس  ضبلٓيً ًَ ٓؿٔٞػس ُِطكٍى ضطحذؼيحً ك٠ جضؿحٙ قًٍس

جُؿىيىز. ٝذؼى جالٗطٜحء ٖٓ ض٘ليً ٜٓحّ ؾٔيغ جُٔكطحش ضٍؾغ ٓؿٔٞػحش جُطبلٓيً 

ألٓحًٖ ؾِْٜٞح جألْحْيس قط٠ يطْ ٓ٘حهٗطْٜ كئح ضِٞٚٞج ئُيٚ ٖٓ ذيحٗحش 

 ٝجْط٘طحؾحش ضْ ضىٝيٜ٘ح  ك٠ ْؿبلش ٝأٌٝجم جُؼَٔ.

ٔؿُأ، ٝكيٚ يوّٞ جُٔؼِْ ذطٛٔيْ ٝيطِن ػِيٚ أِْٞخ جُطؼِْ جُ األعهٕة انًٕاصٖ: -8

جُٔكطحش جُؼِٔيس جُٔط٘ٞػس، غْ يوْٓ ضبلٓيً جُلَٛ ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ٚـيٍز، غْ يٞؾٚ 

أػٟحء جُٔؿٔٞػس جُٞجقىز ُِطٗطص ٝجُطكٍى كٍجوٟ ٚٞخ جُٔكطحش جُٔهطِلس وجنَ 

جُلَٛ جُىٌج٠ْ،  ذكيع يؼَٔ ًَ ضِٔيً ذٔلٍوز ػ٠ِ ٓكطس ٝجقىز كو١ ٓؼظْ ٝهص 

ُٔرؼٞظ(، ٝذؼى جالٗطٜحء ٖٓ ض٘ليً جُٜٔحّ يٍؾغ جُطِٔيً ٌُٔحٕ ؾِْٞٚ جُكٛس )وٌٝ ج

ُٔوحذِس ذحه٠ أػٟحء ٓؿٔٞػطٚ جألِٚيس، ٝيطْ ضرحوٍ جُهرٍجش ٖٓ نبلٍ ئوالء ًَ 

ضِٔيً ذٔح القظٚ ٝؾٔؼٚ ٖٓ ذيحٗحش ٝٓؼِٞٓحش ٝجْط٘طحؾحش ك٠ ٓكططٚ جُط٠ ػَٔ 

 جُٔؼِْ.ػِيٜح، ٝيطْ ضٌحَٓ ُٔؼِٞٓحش جُىٌِ ضكص ئٍٖجف ٝضٞؾيٚ 

ٝجػطٔى جُركع جُكح٠ُ ػ٠ِ ضٛٔيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝكن جألِْٞذيٖ 

جُطٞجَٟ( ُطىٌيّ ٓكطٟٞ جُؼِّٞ -جُٓحذويٖ)جُططحذؼ٠
*

، ٝجُٔوحٌٗس ذيٜ٘ٔح ٖٓ قيع 

 جُلحػِيس ك٠ ض٘ٔيس ذؼٝ ٗٞجضؽ جُطؼِْ. 

 خطٕاد رذسيظ انؼهٕو ٔفك انًذطبد انؼهًيخ:
حش جُؼِٔيس وجنَ جُلَٛ جُىٌج٠ْ ئٍ ضىٌيّ جُؼِّٞ ٝكوحً الْطهىجّ جُٔكط

؛ جٍُٟٗٔ  Jones,2007أٝ ٓؼَٔ جُؼِّٞ ٝكن جُهطٞجش جُطحُيس:)

                                           
 إجراءات البحث : خطوات ومميزات كل أسموب من أساليب تقديم المحطات العممية *
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 ؛  Henderson, 2018؛ 212، 8102؛ جُٗحكؼ٠،  8103،231ٌٖٝيى،

Baracaldo,Fu & Schiano,2018 ) 

جُطٜيثس ُِىٌِ ٖٓ نبلٍ ػٍٜ ٓوىٓس ػٖ ٓٞٞٞع جُىٌِ ٝجألٛىجف جٍُٔؾٞ  -

 ٓيً ػرٍ ٓٔحٌْطْٜ ألٗٗطس جُٔكطحش جُؼِٔيس.ئٗؿحَٛح ٖٓ هرَ جُطبل

( ضِٔيًجً 3 -1ضَٞيغ جُطبلٓيً ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ػَٔ ضؼحٝٗيس ؿيٍ ٓطؿحٗٓس ذٞجهغ ) -

 ُِٔؿٔٞػس جُٞجقىز.

ضؿٜيُ أوٝجش ْٝٝحتَ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝٓٛحوٌ ضؼِٜٔح، ًًُٝي ًٍجِ ٗٗح٠  -

 جُطبلٓيً ُِؼَٔ ػِيٜح.

ٓكطس ٝضٞٞيف جضؿحٙ قًٍس جُطبلٓيً ٗكٞ  ذيحٕ ٠ريؼس ٠ٍٝيوس جُؼَٔ ػ٠ِ ًَ -

 جُٔكطحش.

ضَٞيغ جُٔؿٔٞػحش ػ٠ِ جُٔكطحش، غْ ضٞؾيْٜٜ ذرىء ض٘ليً جُٜٔحّ جُٔطؼِوس ذأٗٗطس  -

 ًَ ٓكطس ٝكن َٖٓ ٓكىو ِْلحً ٖٓ هرَ جُٔؼِْ.

ضٞؾيٚ ضبلٓيً ًَ ٓؿٔٞػس ذٍٓػس جالٗطٜحء ٖٓ جُؼَٔ ػ٠ِ جُٔكطس جُط٠ ك٠  -

 ْ ُِٔكطس جُطحُيس ذٌَٗ يط٠ٗٔ ٓغ جضؿحٙ ػوٍخ جُٓحػس.أيىيْٜ، غْ ضؿُْٜٞ ٝضكًٍٜ

ضٞؾيٚ ؾٔيغ جُطبلٓيً ذٌَ جُٔكطحش ُِؼٞوز ئ٠ُ أٓحًٖ ؾِْْٜٞ ذحُلَٛ أٝ جُٔؼَٔ،  -

غْ ضرىأ ٍٓقِس جُٔ٘حهٗس جُؿٔحػيس قٍٞ ٓح ضْ جُطَٞٚ ئُيٚ ٖٓ ٓبلقظحش ٝذيحٗحش 

 ٝجْط٘طحؾحش ٝضلٓيٍجش.

وحً ٌَُ أِْٞخ ٖٓ أْحُيد ضوىيْ جُٔكطحش ٝهى هحّ جُرحقع ذطـييٍ ضِي جُهطٞجش ٝك

 ٓٞجَٟ(، ًٔح ٛٞ ٓٞٞف ذاؾٍجءجش جُركع. -جُؼِٔيس وجنَ كٍٛٞ جُؼِّٞ )ضطحذؼ٠ 

   أًْيخ اعزخذاو انًذطبد انؼهًيخ فٗ رذسيظ انؼهٕو:
ضطٔػَ أٛٔيس جْطهىجّ ٝضٞظيق جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأٗٞجػٜح ٝأْحُيرٜح 

يف جالْطلحوز ٖٓ ض٘ٞع جُٔٛحوٌ جُطؼِئيس ٓػَ جُٔهطِلس ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ ك٠ ًٜٞٗح ضط

جٌُطد ٝأؾُٜز جُكحْد جآل٠ُ ٝجٌُٛٞ ٝجألكبلّ ُٝوطحش جُليىيٞ ٝأوٝجش جُٔهطرٍ، 

ًٔح أٜٗح ضْٜٓ ك٠ ضٌحَٓ جُهرٍجش جُكٓيس ٝجُٔؿٍوز جُط٠ يٌطٓرٜح جُطبلٓيً ٖٓ نبلٍ 

يً ُٔٔحٌْس جال٠بلع ٝجُطٓحؤٍ جًُجض٠ ٝئؾٍجء جُطؿحٌخ، ٝضٞكٍ كٍٚحً أٓحّ جُطبلٓ

جالْطوٛحء جُكٍ ٝذ٘حء جُٔؼٍكس ذأٗلْٜٓ ٝض٘ظئٜح ذطٍم يجش ٓؼ٠٘ ٝكن جالضؿحٙ 

جُر٘حت٠ ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ، ًٔح ضؿؼَ جُطؼِْ ٝجْطيؼحخ جُٔلحٛيْ ذحه٠ جألغٍ ٗطيؿس 

جٌٍُٔٝ ذحُهرٍجش جُٔط٘ٞػس ُْٜٝٞس ض٘حُٜٝح ُٔلّٜٞ ٝجقى أٝ أًػٍ ذحْطهىجّ جُؼىيى 

طؼِئيس، ًٔح ضكون ٝضكىظ ضؼِٔحً أًػٍ ٓطؼس ٝكٜٔحً ٝضٍجذطحً ٖٓ جُٜٔحّ ٝجألٗٗطس جُ

وجنَ ػوٍٞ جُطبلٓيً، ٝضؼَٔ أيٟحً ػ٠ِ ض٘ٔيس جالضؿحٛحش جإليؿحذيس ٗكٞ ٓحوز جُؼِّٞ 

ًًُٝي ض٘ٔيس ػِٔيحش جُؼِْ جألْحْيس ٝجُطٌحِٓيس ٓٔح يكع جُطبلٓيً ػ٠ِ ضوىيٍ وٌٝ 

؛ ػ٠ِ ، 212، 8102ؼ٠، ؛ جُٗحك Hall&Zentall,2000جُؼِْ ٝؾٜٞو جُؼِٔحء)

 (.082-081، 8102؛ ٌجٖى،  238، 8102

ٝٓٔح يإًى أٛٔيس ٝأٛىجف جْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ؛ ٓح 

ضْ جُطَٞٚ ئُيٚ ٖٓ ٗطحتؽ ُِىٌجْحش ٝجُركٞظ جُٓحذوس ك٠ ٓؿحٍ جُطكون ٖٓ كحػِيطٜح 

ففٗ يجبل  ٌجْيس،ك٠ ض٘ٔيس ٗٞجضؽ ضؼِْ ٓهطِلس ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ذؿٔيغ جٍُٔجقَ جُى
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ػٖ ٝؾٞو أغٍ وجٍ  (2100انشًشٖ)ًٗلص ٗطحتؽ وٌجْس  رؼهيى ٔرؼهى انفيضيبء

ئقٛحتيحً ُطٞظيق جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضكٛيَ ٓحوز جُليُيحء ذؿحٗد ض٘ٔيس ػِٔيحش 

جُؼِْ ُىٟ ٠بلخ ٓؼحٛى ئػىجو جُٔؼِٔيٖ ٓوحٌٗس ذٔهط١ جُريص جُىجتٍٟ، ٝأْلٍش 

ػٖ ٝؾٞو أغٍ الْطٍجضيؿيس جُٔكطحش  (2102انجبٖٔ ٔانشًشٖ)ٗطحتؽ وٌجْس 

جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس ػِٔيحش جُؼِْ ُىٟ ٠بلخ جُٛق جُػحُع جُىجٌْيٖ ُؼِْ جُليُيحء 

ُلحػِيس  (2102انشٌٕ ٔانشيجبٖٔ)ذٔكحكظس ويح٠ُ، ًٔح أٖحٌش ٗطحتؽ وٌجْس 

جُطىٌيّ ذحْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس جًًُحء جُرٍٟٛ جٌُٔح٠ٗ ك٠ 

ُىٟ ٠بلخ جُٛق جألٍٝ جُٔط١ْٞ ذٔكحكظس جُىيٞجٗيس ذحُؼٍجم، ٝأٞكص  جُليُيحء

إٔ ٛ٘حى أغٍجً الْطهىجّ جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس  (2105انهٓيجٗ)ٗطحتؽ وٌجْس 

، ك٠ ضكٛيَ ٠بلخ جُٛق جُػح٠ٗ جُٔط١ْٞ ٝض٘ٔيس جضؿحْٜٛ ٗكٞ ٓحوز جُليُيحء

يؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس أغٍجً ُطٞظيق جْطٍجض (2105فيبض )ٝأذٍَش ٗطحتؽ وٌجْس 

ك٠ ض٘ٔيس جُٔلحٛيْ جُليُيحتيس ٜٝٓحٌجش جُطلٌيٍ جُرٍٟٛ ك٠ ٓحوز جُؼِّٞ ُىٟ ٠ِرس 

جُٛق جٍُجذغ جألْح٠ْ ذـُز ٓوحٌٗس ذحُهٍجت١ جًُٛ٘يس، ًٝٗلص ٗطحتؽ وٌجْس 

ػٖ كحػِيس جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش  (2107انششاثٗ)

بلخ جُلٍهس جُػحٗيس ٖؼرس جُليُيحء ذٌِيس جُطٍذيس ٖريٖ جُطىٌيّ جالْطوٛحت٠ ُىٟ ٠

 جٌُّٞ.

ػجذ انكشيى  أْلٍش ٗطحتؽ وٌجْسٔفٗ يجبل رؼهيى ٔرؼهى انكيًيبء، 

( ػٖ ٝؾٞو أغٍجً الْطهىجّ جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضكٛيَ 8102)ٔدغيٍ

ذىجػ٠ ٓحوز جٌُئيحء ُىٟ ٠بلخ جُٛق جُػح٠ٗ جُٔط١ْٞ ذؿحٗد ض٘ٔيس ضلٌيٍْٛ جإل

ُلحػِيس جْطٍجضيؿيس  (2107كًبل)ٓحػىج جألٚحُس ٝجٍُٔٝٗس، ٝأٖحٌش ٗطحتؽ وٌجْس 

جُٔكطحش جُؼِٔيس جُوحتٔس ػ٠ِ جُطؼِْ جُطؼح٠ٗٝ ك٠ ض٘ٔيس جُطكٛيَ جُؼ٠ِٔ ٝجألوجء 

ٔفٗ يجبل رؼهيى ٔرؼهى األديبء،  جُطىٌي٠ٓ ُىٟ ٠بلخ ًِيس جُطٍذيس ٖؼرس جٌُئيحء.

إٔ ٛ٘حى أغٍجً الْطهىجّ جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش  (2106دأد) أٝٞكص ٗطحتؽ وٌجْس

جُؼِٔيس ك٠ ضكٛيَ جألقيحء ٝض٘ٔيس ػحوجش جُؼوَ ُىٟ ٠بلخ جُٛق جٍُجذغ جُؼ٠ِٔ، 

ُلؼحُيس جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس  (2106ػٕض)ًٔح أٖحٌش وٌجْس 

ٓحوز جُٔلحٛيْ جُؼِٔيس ٝػحوجش جُؼوَ جُٔ٘طؿس ُىٟ ٠بلخ جٍُٔقِس جُػحٗٞيس ك٠ 

ػٖ ٝؾٞو أغٍ  (2107عهًبٌ ٔصبنخ ) جألقيحء، ٝأْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس

الْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضكٛيَ ػِْ جألقيحء ُىٟ ٠حُرحش جُٛق جٍُجذغ 

 (2108ػًش)جُؼٍجم، ًٝٗلص ٗطحتؽ وٌجْس  -جُؼ٠ِٔ ذحٍُٔقِس جإلػىجويس ذحُىؾيَ

ٓكطحش جُطؼِْ ك٠ ض٘ٔيس ػٖ كحػِيس ضىٌيّ ٓوٌٍ جألقيحء ذحْطهىجّ جْطٍجضيؿيس 

 جُيوظس جًُٛ٘يس ٝجالْطيؼحخ جُٔلحٛي٠ٔ ك٠ جُكيحء ُىٟ ٠بلخ جُٛق جألٍٝ جُػحٟٗٞ. 

 ضِٞٚص ٗطحتؽ وٌجْسٔفٗ يجبل رؼهيى ٔرؼهى انؼهٕو ثصفخ ػبيخ، 

ُلحػِيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش  Heckendom (2007) ٛيٌ٘ىّٝ 

س ٗيٞيٌٞى ذأٍٓيٌح ك٠ ضهطي١ ٝضٛٔيْ جُطبلخ جُٔؼِٔيٖ ذؿحٓؼس ٗيحؾٍج ذٞالي

  Ocak (2010)جُىٌِٝ ك٠ ٓوٌٍجش جُؼِّٞ، ًٔح أْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس أْٝحى  

ػ٠ِ كحػِيطٜح ك٠ جُطكٛيَ جالًحوي٠ٔ ٝجْطروحء جُٔؼِٞٓحش ك٠ ٓؿحٍ جُؼِّٞ 
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ٝجُطٌُ٘ٞٞؾيح ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جُهحّٓ جالذطىجت٠ ذطًٍيح، ٝأٖحٌش ٗطحتؽ وٌجْس 

ئ٠ُ ٝؾٞو ضأغيٍ ُطٞظيق  Jarrett(2010) &Bulunuzذُٞيُ٘ ٝؾحٌش

جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس جالْطيؼحخ جُٔلحٛي٠ٔ ُىٟ ٓؼ٠ِٔ جُؼِّٞ ذحٍُٔقِس 

جالذطىجتيس ذأٍٓيٌح ُِٔلحٛيْ جُؼِٔيس ك٠ ٓؿحٍ جألٌٜ ٝجٌُٕٞ، ٝجٗؼٌّ يُي جُلْٜ 

كطحش ك٠ ٝجالْطيؼحخ ًُٜٙ جُٔلحٛيْ ُىٟ ضبلٓيًْٛ ػ٘ى جْطهىجّ جُٔؼِٔيٖ ُ٘لّ جُٔ

ػٖ ٝؾٞو أغٍ الْطهىجّ  (2102ركٗ) جُطىٌيّ ٓغ ضبلٓيًْٛ، ًٝٗلص ٗطحتؽ وٌجْس

جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ ػ٠ِ جُطكٛيَ جُٔؼٍك٠ ٝض٘ٔيس 

ػِٔيحش جُؼِْ ٝجُطلٌيٍ جإلذىجػ٠ ٝجُىجكؼيس ٗكٞ ضؼِْ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جٍُجذغ 

ئ٠ُ كحػِيس  Chamber (2013)ٌجْس ٖحٓرٍ جالذطىجت٠، ًٔح أٖحٌش ٗطحتؽ و

جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضٛٞيد جُطٌٛٞجش جُرىيِس ٗكٞ جُطـيٍ جُٔ٘حن٠ ٝقٓ٘ص ٖٓ 

دساعخ جُطكٛيَ جُىٌج٠ْ ك٠ جُؼِّٞ ٝجُىجكؼيس ُىٟ جُطبلٓيً، ٝضِٞٚص 

ُٞؾٞو أغٍ الْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس ػِٔيحش جُؼِْ  (2104انضيُبرٗ)

لٌيٍ جُطأ٠ِٓ ك٠ جُؼِّٞ ُىٟ ٠حُرحش جُٛق جُطحْغ جألْح٠ْ ك٠ هطحع ٜٝٓحٌجش جُط

ُطو٠ٛ أغٍ ذٍٗحٓؽ أٗٗطس ٓوطٍـ هحتْ ػ٠ِ  (2105عهيًبٌ )ؿُز، ٝٛىكص وٌجْس 

جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ئًٓحخ أ٠لحٍ جٍُٝٞس ذؼٝ جُٔلحٛيْ جُؼِٔيس ٝػِٔيحش جُؼِْ، 

ّ جُؼِّٞ ذحْطهىجّ ػٖ ٝؾٞو أغٍ ُطىٌي (2107أثٕ صجخ )ٝأْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس 

جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ جُطكٛيَ ٝض٘ٔيس ػِٔيحش جُؼِْ ُىٟ ٠ِرس جُٛق 

ػٖ ٝؾٞو أغٍجً  (2107دجٕػ)جُهحّٓ جألْح٠ْ، ًٝٗلص ٗطحتؽ وٌجْس 

الْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُطؼِئيس ك٠ ض٘ٔيس جُٔلحٛيْ جُؼِٔيس ٜٝٓحٌجش جضهحي جُوٍجٌ ك٠ 

 جُٓحوِ جألْح٠ْ. جُطٌُ٘ٞٞؾيح ُىٟ ٠حُرحش جُٛق

ٝيطلن ًٛج جُركع ٖٓ قيع جُٜىف جُؼحّ ٓغ ٓح ضوىّ ٖٓ جُىٌجْحش  

ٝجُركٞظ جُٓحذوس، ٝجًُٟ ضٔػَ ك٠ ضؿٍيد جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ 

ٝجُطكون ٖٓ أغٍٛح ك٠ ض٘ٔيس ذؼٝ ٗٞجضؽ جُطؼِْ جٍُٔؿٞذس، ًٔح جْطلحو جُرحقع ٖٓ 

ٝجُؼ٠ِٔ ُِٔكطحش جُؼِٔيس، ٝك٠ ذ٘حء وُيَ ًٛٙ جُىٌجْحش ك٠ ضكىيى جألْحِ جُلِٓل٠ 

ضٞجَٟ( ًًُٝي ئػىجو ًٍجِ  -جُٔؼِْ ُِطىٌيّ ذحْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذغ 

 ٗٗح٠ جُطِٔيً ٝكن جُٔكطحش جُؼِٔيس.

 

 Herrmann Brain Dominance Typesصبَيبً: أًَبط انغيطشح انذيبغيخ نٓيشيبٌ 

ؿيس ألقى ؾحٗر٠ جُىٓحؽ ئ٠ُ ػحُْ يؼٞو جُلَٟ ك٠ ذٌِٞز ٓلّٜٞ جُٓيطٍز جُىٓح

( جًُٟ ٌٓع ػ٠ِ وٌجْس جُلٍٝم John Jacksonجألػٛحخ " ؾٕٞ ؾحًٕٓٞ" )

جُٞظيليس ُؿحٗر٠ جُىٓحؽ جُرٍٟٗ ٝٓىٟ ْيطٍز ًَ ٜٓ٘ٔح ػ٠ِ أٗٔح٠ ضلٌيٍ 

ًِْٝٞيحش جُٔطؼِْ، ٝأٖحٌ ئ٠ُ إٔ ؾحٗر٠ جُىٓحؽ ال ئٌٖ إٔ يٌٞٗح ٓطٗحذٜيٖ أٝ 

ذٔؼ٠٘ إٔ يؼطٔى ًَ ٓطؼِْ ػ٠ِ أقىٛٔح ذىٌؾس أًػٍ ٖٓ ضٌٍجٌجً ُرؼٟٜٔح جُرؼٝ، 

جُؿحٗد جآلنٍ أغ٘حء ٓؼحُؿطٚ ٝضٔػيِٚ ُِٔؼِٞٓحش، قيع يْٜٓ ًَ ٖٓ ؾحٗر٠ جُىٓحؽ 

ذٌَٗ كؼحٍ ك٠ ضكىيى ِْٞى جُٔطؼِْ ٝكوحً إلٌٓحٗحش ٝهىٌجش ًَ ؾحٗد ػ٠ِ قىٙ 

 (. 02، 8102)جُوٍػحٕ، 
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ؾحٗر٠ جُىٓحؽ ئ٠ُ إٔ جُطِق  ًٔح ضٗيٍ جُركٞظ جإلًِي٘يٌيس جُهحٚس ذٞظحتق

جًُٟ يكىظ ك٠ أقى جُؿحٗريٖ ي٘طؽ ػ٘ٚ ؾٞجٗد هٌٛٞ ضهطِق ػٖ ٗظيٍضٜح جُط٠ ض٘طؽ 

ٖٓ جُطِق جُكحوظ ُِؿحٗد جآلنٍ، ٝذحُطح٠ُ كإ ٌَُ ؾحٗد ٖٓ جُىٓحؽ ٝظحتق 

ٝٗٞجق٠ هٌٛٞ ضهطِق ػٖ جُؿحٗد جُػح٠ٗ، ٝيطٍضد ػ٠ِ يُي جألنً ذحالكطٍجٜ 

ز أقى ؾحٗر٠ جُىٓحؽ ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ضظٍٜ ٝيؼرٍ ػٜ٘ح ك٠ جًُٟ يإًى ػ٠ِ إٔ ْيطٍ

ضٞظيق ١ٔٗ ٓؼيٖ ٖٓ أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ُىيْٜ ػ٘ى ضؼحِْٜٓ ٓغ ٓػيٍجش جُريثس جُطؼِئيس 

 (.0211، 8102)ؾحو هللا ٝجٍُهحو، 

ٝكن ٗظٍيس جُ٘ٛليٖ  Brain Dominanceٝضؼٍف جُٓيطٍز جُىٓحؿيس 

 Rogerُِؼحُْ ٌٝؾيٍ ْريٍٟ Hemispheres Brain Theoryجٌٍُٝييٖ ُِىٓحؽ 

Spery   ٖػ٠ِ أٜٗح ُٗػس جُلٍو ٝٓيِٚ ئ٠ُ جالػطٔحو ػ٠ِ أقى ٗٛل٠ جُىٓحؽ جٌٍُٝيي

ُِٔم أًػٍ ٖٓ ؿيٍٙ، أٝ ًِئٜح ٓؼحً ك٠ جُؼِٔيحش جُؼوِيس ٝٓؼحُؿس جُٔؼِٞٓحش 

 (.20، 8102؛ ٓكٔى،  Springer& Deutsch,2003ٝضؿٜيُٛح ٝجْطٍؾحػٜح ) 

طٍز جُىٓحؿيس ٓؼٍكس جُٔؼِْ ذٞظحتق ٗٛل٠ جُىٓحؽ؛ ٝضططِد وٌجْس جُٓي 

قيع ضٍضر١ هىٌجش جُ٘ٛق جأليٍٓ ذؼِٔيحش جُطكِيَ ٝجُٔ٘طن ٝجُٜٔحٌجش جُِـٞيس 

ٝجُىهس ٝجُٔٞٞٞػيس، ذي٘ٔح ضٍضر١ هىٌجش جُ٘ٛق جألئٖ ذؼِٔيحش جُطٛٔيْ ٝجُطهيَ 

يس، ًٔح يؿد ٝجإلذىجع ٝأوجء جُٜٔحٌجش جُؼِٔيس جٍُٔضرطس ذحُوىٌجش جٌُٔحٗيس ٝجُرٍٛ

جنطيحٌ أٗٗطس ٝنرٍجش جُطؼِْ جُط٠  -ك٠ ٞٞء ضًٍيد جُىٓحؽ جُٞظيل٠  -ػ٠ِ جُٔؼِْ 

 (. 081، 8100ضهح٠د جُ٘ٛليٖ جٌٍُٝييٖ ٓؼحً ُىٟ جُٔطؼِْ )أٍ ٌٖٞو، 

ٝيؼ٠٘ ٓح ضوىّ إٔ ٓلّٜٞ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس يٗيٍ ئ٠ُ جُ٘ٛق جٌٍُٟٝ 

ى جُٔطؼِْ ذٌٛٞز ًريٍز، جًُٟ يٞؾٚ ِْٞ The Leading Hemispheresجُوحتى 

قيع ضىنَ جُٔؼِٞٓحش جُكٓيس جُٔطٟٔ٘س ذحُريثس ئ٠ُ أقى ٗٛل٠ جُىٓحؽ، ٖٝٓ غْ 

يوّٞ ذحُطؼحَٓ ٓؼٜح ٝٓؼحُؿطٜح ٝضٔػيِٜح ٝذحُطح٠ُ ضٞؾيٚ ِْٞى جُٔطؼِْ ك٠ ٞٞء 

جُٔؼطيحش جُٔوىٓس. ٝيؼ٠٘ يُي إٔ ًَ ذيثس ضطٟٖٔ ٓػيٍجش قٓيس ٓط٘ٞػس، ًَٝ 

ِد ٗٛق وٓحؿ٠ أًػٍ ْيطٍز ُِطؼحَٓ ٓؼٜح ٝضٔػيِٜح ػ٠ِ ٓؼحُؿس ػوِيس ُٜح ضطط

 (. 821، 8102قٓحخ جُ٘ٛق جآلنٍ)أوّ ٖٝطحش، 

 

ذٛلس نحٚس ٝكن  Brain Dominanceًٔح ضؼٍف جُٓيطٍز جُىٓحؿيس 

ذأٜٗح ٓيَ جُلٍو ئ٠ُ   Whole Brain Theoryٗٔٞيؼ ٛيٍٓحٕ ُِىٓحؽ ج٠ٌُِ 

ػٍ ٖٓ جػطٔحوٙ ػ٠ِ جألٌذحع ( أA,B,C,Dًجالػطٔحو ػ٠ِ أقى أٌذحع جُىٓحؽ )

 2018؛ Barclay,2006جألنٍٟ ك٠ ػِٔيس جُطلٌيٍ ٝضٞؾيٚ جُِٓٞى)

Alkhatib& Al-Humaidi, ٝهى هٓٔص جُ٘ظٍيس جُىٓحؽ جُرٍٟٗ ئ٠ُ أٌذؼس .)

، ًَ ؾُء )ٌذغ( يطؼِن ذ١ٔ٘ ٓؼيٖ ٖٓ Four Quadrant Modelأؾُجء )ئٌذحع( 

( ٝيطِن ػِيٚ ج١ُٔ٘ ١ٔٗA جُطلٌيٍ) أٗٔح٠ جُطلٌيٍ، ٝضٔػِص جألٗٔح٠ جألٌذؼس ك٠:

 The Left Cerebral Brainجُٔ٘طو٠ ٝيٍضر١ ذٍذغ جُىٓحؽ جأليٍٓ جُؼِٟٞ)

Thinking(ٍ١ٔٗٝ جُطلٌي ،)B ٝيطِن ػِيٚ ج١ُٔ٘ جإلؾٍجت٠ ٝيٍضر١ ذٍذغ جُىٓحؽ )

( C(، ١ٔٗٝ جُطلٌيٍ)The Left Limbic Brain Thinkingجأليٍٓ جُٓل٠ِ)
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 The Rightحػ٠ ٝيٍضر١ ذٍذغ جُىٓحؽ جألئٖ جُٓل٠ِ)ٝيطِن ػِيٚ ج١ُٔ٘ جالؾطٔ

Limbic Brain Thinking(ٍ١ٔٗٝ جُطلٌي ،)D ٝيطِن ػِيٚ ج١ُٔ٘ جُهيح٠ُ )

 (. The Right Cerebral Brain Thinkingٝيٍضر١ ذٍذغ جُىٓحؽ جألئٖ جُؼِٟٞ)

ٝذ٘حًء ػ٠ِ ٗٔٞيؼ ٛيٍٓحٕ ُِىٓحؽ جُرٍٟٗ، ضْ ئػىجو ٓويحِ ضٌٕٞ ٖٓ   

طكىيى أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ، ٝجُط٠ ضؼرٍ ػٖ أٗٔح٠ كوٍز ُ 081

جُطلٌيٍ جُٓحتىز ُىيْٜ ك٠ ٓٞجهق جُطؼِْ، ٝأ٠ِن ػِيٚ ٓويحِ ٛيٍٓحٕ ُِٓيطٍز 

، ًٔح   Herrmann Brain Dominance Instrument(HBDI)جُىٓحؿيس 

ْ ٝجُطلٌيٍ يطِن ػِيٚ ذِٞٚس جُطلٌيٍ، ٝذحْطهىجٓٚ ئٌٖ ُِٔؼِْ ضكىيى ١ٔٗ جُطؼِ

جُٔلَٟ ػ٘ى ًَ ٓطؼِْ ػ٠ِ قىز، ٖٝٓ غْ ئٌ٘ٚ كْٜ ًيق يطؼِْ جُطبلٓيً ًٝيق 

يؼحُؿٕٞ جُٔؼِٞٓحش ٝيطِٕٞٚٞ ُكَ جٌُٔٗبلش ذطٍم ئذىجػيس، ًٔح ئٌٖ ٖٓ نبلُٚ 

جنطيحٌ جُٔؼِْ الْطٍجضيؿيحش جُطىٌيّ جُٔ٘حْرس ٌَُ ١ٔٗ ٖٓ أٗٔح٠ جُطلٌيٍ جألٌذؼس، 

ؼِْ ضطٞجكن ٓغ ضلٟيبلضْٜ جُطؼِئيس، ٝضٗؿيغ ضؼِْ ٝضوىيْ ٓط٘ٞع ٖٓ أٗٗطس جُط

جُطبلٓيً ٝكن ٓؿٔٞػحش جُؼَٔ جُط٠ ضٗطَٔ ػ٠ِ جألٗٔح٠ جألٌذؼس ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس 

 (.01، 8102)أذٞ ٌٝوز، 

ذأٗٚ ال يطٟٖٔ ئٚىجٌ قٌْ ػ٠ِ   (HBDI)ٝيطٔيُ ٓويحِ ٛيٍٓحٕ

حُؿطٚ ُِٔؼِٞٓحش، ًٔح جُٔطؼِْ، ٝئٗٔح يريٖ جُطلٟيبلش ك٠ ٠ٍيوطٚ ُِطلٌيٍ ٝأٗٔح٠ ٓؼ

يطٔيُ ذُٜٓٞٚ كٜٔٚ، ٝيٞكٍ ٓؼِٞٓحش هئس ػٖ جُٔطؼِْ أٝ كٍين جُؼَٔ جُطؼح٠ٗٝ، 

ٝٓٞؾٚ ُويحِ أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ٝال يويّ جًًُحء أٝ جُوىٌجش جُؼوِيس، ٝيٓحػى جُطٍذٞييٖ 

ك٠ ضوييْ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ٝذحُطح٠ُ ضؼٍف ١ٔٗ ضلٌيٍْٛ 

كوٍز  081جُٔطٞهؼس. ٝضأُق ٓويحِ ٛيٍٓحٕ ك٠ ٌٚٞضٚ جألِٚيس ٖٓ ًِْٝٞيحضْٜ 

َٓٞػس ك٠ كثحش ٍٓضرطس  ذحُٔؼِٞٓحش جُٗهٛيس، ٝٝٞغ جُيى، ٝٓٞٞٞػحش 

، ٝأٝٚحف ٓلطحقيس، ٝجُٜٞجيحش، ٝجُىجكؼيس، ٝجُٔٞجٚبلش، ػ٘حٍٚ جُؼَٔٓىٌْيس، ٝ

ٔح٠ْ. ٝجالٗطٞجتيس /جالٗرٓح٠يس، ٝأَٝجؼ ٖٓ جُٛلحش ك٠ ٞٞء ٓويحِ ُيٌٍش جُه

٠ٝرن جُٔويحِ ك٠ جُؼىيى ٖٓ جُٔؿحالش ٓػَ: جُطهطي١ جالْطٍجضيؿ٠ ٝػَٔ جُلٍين 

ٝجإلذىجع ٝضطٞيٍ جُٗهٛيس ٝجُطؼِيْ ٝجُطىٌيد، ٝجْطٜىف ٖٓ ضطريوٚ ك٠ ًٛٙ 

جُٔؿحالش ضكٓيٖ جُطلحْٛ ٝجُطهح٠د، ٝضكٓيٖ كحػِيس ػَٔ جُلٍم، ٝض٘ٔيس جُوىٌجش 

ألكٍجو، ٝكْٜ أٗٔح٠ جإلوجٌز، ٝضطٞيٍ كٍم جإلذىجػيس، ٝٓبلءٓس ٗٞع جُؼَٔ ُوىٌجش ج

 ( . 013، 8112جُؼَٔ جُطؼحٝٗيس)ٗٞكَ ,أذٞ ػٞجو، 

قٍٛٞ جُٔطؼِْ ػ٠ِ  (HBDI)ٝي٘طؽ ػٖ ضطرين ٓويحِ ٛيٍٓحٕ ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس  

أٌذغ وٌؾحش ضؼى ذٔػحذس أٗٔح٠ جُٓيطٍز ُىيٚ، ٠ٛٝ ٍٓضرطس ذأٗٔح٠ جُطلٌيٍ جُٔطٟٔ٘س 

( C( ٝجالؾطٔحػ٠ )B( ٝجإلؾٍجت٠ )Aجُٔ٘طو٠ ) ذٌَ ٌذغ ٖٓ ئٌذحع جُىٓحؽ:

( ، ٝضوحِ وٌؾس ًَ ٌذغ )١ٔٗ( ذٔؿٔٞع جُىٌؾحش جُط٠ يكَٛ ػِيٜح Dٝجُهيح٠ُ )

 جُٔطؼِْ ك٠ جُلوٍجش جُط٠ ضٍضر١ ذٞظحتلٚ.

ئ٠ُ أٗٚ  (HBDI)( ك٠ ٝٚلٚ ُٔويحِ ٛيٍٓحٕ 8102ٝيٗيٍ جُٜيبلش )  

ًٛٙ جُٔ٘ح٠ن وجنِيحً ئ٠ُ  ، ٝضوABCDْٓٓ٘ح٠ن )أٗٔح٠( ي٘طؽ ػٖ ضطريوٚ أٌذغ 

أٌذغ وٝجتٍ ٓطىٌؾس ك٠ جُٔٓحقس ٝكوحً ُرؼىٛح ػٖ جًٍُُٔ ًٔح ٛٞ ٓٞٞف ذٌَٗ)  (، 
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ٝضىٍ جُىٝجتٍ ٓطىٌؾس جُٔٓحقس ػ٠ِ ٓىٟ ًْٝ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ٌَُ ١ٔٗ ٖٓ أٗٔح٠ 

( ٝضٔػَ ْيطٍز وٓحؿيس 1جُطلٌيٍ، قيع: جُىجتٍز جأل٠ُٝ ضرىأ ٖٓ جًٍُُٔ ٝضأنً ٌهْ )

(، ٝجُىجتٍز جُػحٗيس 22-١ُِٔ٘1 ٝيطٍجٝـ ٓىٟ وٌؾحضٜح ػ٠ِ جُٔويحِ ذيٖ)ٞؼيلس 

( ٝضٔػَ ْيطٍز وٓحؿيس ٓطْٞطس ١ُِٔ٘ ٝيطٍجٝـ ٓىٟ وٌؾحضٜح ػ٠ِ 2ضأنً جٍُهْ)

( ٝضٔػَ ْيطٍز وٓحؿيس 8(، ٝجُىجتٍز جُػحُػس ضأنً جٍُهْ )33 - 21جُٔويحِ ذيٖ )

(، ٝجُىجتٍز جٍُجذؼس 00 - 32) هٞيس ١ُِٔ٘ ٝيطٍجٝـ ٓىٟ وٌؾحضٜح ػ٠ِ جُٔويحِ ذيٖ

( ٝضٔػَ ْيطٍز وٓحؿيس هٞيس ؾىج ١ُِٔ٘ ٝيطٍجٝـ ٓىٟ وٌؾحضٜح ػ٠ِ 0ضأنً جٍُهْ )

 (.081-011جُٔويحِ ذيٖ )

غْ ذؼى يُي ضكٍٞ وٌؾحش جُٔطؼِْ ٝكن ًَ ١ٔٗ ٝٝكن ًَ وجتٍز ٓطىٌؾس 

جُط٠ ضٞٞف وٌؾس ضلٟيَ ١ٔٗ  Profile( ئ٠ُ ٓح ي٠ٔٓ ذحُِوطس 1، 2، 8، 0)

لٌيٍ، غْ ضكٍٞ ئ٠ُ ٌَٖ ضهطيط٠ يرٍَ ١ٔٗ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُىٟ جُٔطؼِْ، ًٔح جُط

 ( جُطح2:٠ُٛٞ ٓٞٞف ذحٌَُٗ)

 

 

 

 

 

 

 

(: ُوطس جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ٌَُ ١ٔٗ ٖٓ أٗٔح٠ ٛيٍٓحٕ 2ٌَٖ)                     

 (8102)جُٜيبلش، 

 يشيبٌ:دٔس انًؼهى ثبنًذطبد انؼهًيخ فٗ ظم أًَبط انغيطشح انذيبغيخ نٓ

( ئ٠ُ أٗٚ ٖٓ جٌٍُٟٟٝ ض٘ٔيس ٝػ٠ 0213، 8102يٗيٍ ؾحو هللا ٝجٍُهحو)

جُٔؼِٔيٖ ذٌيليس ضٗهيٙ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُىٟ ضبلٓيًْٛ ٝيُي ُطكىيى أٗٔح٠ 

ضلٌيٍْٛ جُٓحتىز ك٠ جُٛق جُىٌج٠ْ، قيع ضؼى جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ٖٓ جُؼٞجَٓ جُط٠ 

ؼٍكيس ُِٔطؼِٔيٖ ٝك٠ ًيليس ضٔػيَ جُٔؼِٞٓحش ضإغٍ ذىٌؾس ًريٍز ك٠ ضٌٗيَ جُر٘يس جُٔ

ٝٓؼحُؿطٜح ذـيس قَ جٌُٔٗبلش ٝضلٓيٍ جُظٞجٍٛ جُٔطٟٔ٘س ذريثطْٜ جُطؼِئيس، ًُج كٖٔ 

جُْٜٔ ٓؼٍكس جُٔؼِْ ُٞظحتق أؾُجء جُىٓحؽ جألٌذؼس ك٠ ٞٞء ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ 

ػ٠ ؾٔيغ ُٜيٍٓحٕ قط٠ يطٌٖٔ ٖٓ ضٛٔيْ ٓٞجهق ضؼِْ ٝأٗٗطس ٝنرٍجش ضؼِئيس ضٍج

أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ. ٝيكون جُٔطؼِٕٔٞ ٗطحؾحش ضؼِئيس ٍٓؿٞذس 

ػ٘ىٓح يطؼِٕٔٞ ٖٓ نبلٍ جُطٍم ٝجالْطٍجضيؿيحش جُط٠ ضطبلءّ ٓغ ١ٔٗ جُٓيطٍز 

جُىٓحؿيس جُٓحتى ُىيْٜ ٝيُي ذؼٌّ ٖٓ يطؼِٕٔٞ ذطٍم ؿيٍ ٓطٓوس ٓغ أٗٔح٠ 

 جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُىيْٜ. 

ػ٠ِ إٔ جُٔؼِْ ُٖ ( 003-002، 8102يد ٝجُٔؿًٝخ)جُهطٝيإًى 

يٓططيغ إٔ يطؼحَٓ ٓغ جُطبلٓيً ذلحػِيس ئال ئيج جْططحع ضؼٍف أٗٔح٠ جُٓيطٍز 

جُىٓحؿيس ُىيْٜ ٝقىو أٗٔح٠ ضلٌيٍْٛ وجنَ جُريثس جُٛليس،  ًٔح يؿد إٔ يٓطهىّ 
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ىٓحؿيس ٠ٍم ٝجْطٍجضيؿيحش جُطىٌيّ جُط٠ ضطلن ٓغ جألٗٔح٠ جُٔط٘ٞػس ٖٓ جُٓيطٍز جُ

ٝػِيٚ إٔ يؼ٠ أٗٚ ئطِي ٗٔطحً هى يٌٕٞ ٓهطِلحً ػٖ أٗٔح٠ ضبلٓيًٙ، ٝك٠ ًٛٙ جُكحُس 

ػِيٚ إٔ يٞظق جُطٍم جُط٠ ئيَ ئُيٜح جُطبلٓيً ٝكن أٗٔح٠ْٜ أٗلْٜٓ. ًٔح إٔ ٛ٘حى 

ٓٓإُٝيس ًريٍز ضوغ ػ٠ِ ٠ٔٔٛٓ جُٔ٘حٛؽ ضطؼِن ذأٛٔيس وٌجْس ٝظحتق أؾُجء 

ٗٔح٠ جُطلٌيٍ جُهحٚس ذٌَ ؾُء ٖٓ جُىٓحؽ, ٝيُي ٖٓ جُىٓحؽ, ٝضكىيى ًيليس ض٘ٔيس أ

نبلٍ جُطهطي١ جُؿيى ُطٞظيق جألٗٗطس جُطؼِئيس جُٔط٘ٞػس, ٝجنطيحٌ جْطٍجضيؿيحش 

جُطىٌيّ ْٝٝحتَ جُطوٞيْ جُٔ٘حْرس ٌَُ ؾُء ٖٓ جُىٓحؽ, ًٔح ضوغ ٓٓإُٝيس ًريٍز ػ٠ِ 

ضيؿيحش جُطىٌيّ قط٠ جُٔؼِْ ضطٔػَ ك٠ ٓكحُٝس جُط٘ٞيغ كي جألٗٗطس جُطؼِئيس ٝجْطٍج

ضطٞجكن ٓغ ج١ُٔ٘ جُطؼِي٠ٔ جُهح٘ ذٌَ ضِٔيً, ًٔح ػِيٚ ٓكحُٝس ضٗهيٙ جُٓيطٍز 

جُىٓحؿيس ُىٟ جُطبلٓيً قط٠ يَٜٓ جُطؼحَٓ ٓؼْٜ ْٞجء ذٌٛٞز كٍويس أٝ ذٌٛٞز 

 .ؾٔحػيس

( إٔ ٓلّٜٞ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس يؼى ٖٓ 812، 8102ٝيٟيق جٍُ٘ٔ )

ٔؿحٍ جُ٘ل٠ٓ جُطؼِي٠ٔ، قيع يإغٍ ١ٔٗ جُٓيطٍز جُٔلحٛيْ جٍُتيٓس ٝجُٜٔٔس ك٠ جُ

جُىٓحؿيس ك٠ جألوجء جألًحوي٠ٔ ُِطبلٓيً، ٝجًُٟ يهطِق ٝكوحً ُٔىٟ ٓؼحُؿس جُطبلٓيً 

ُِٞظحتق جُٔؼٍكيس جُٔطؼِوس ذأؾُجء جُىٓحؽ جُٔٓيطٍز ُىيْٜ. كحألوجء جالًحوي٠ٔ يٍضر١ 

ك٠ ٠ٍم جْطورحٍ جٌضرح٠حً ٓرحٍٖجً ذحُٓيطٍز جُىٓحؿيس، قيع ضهطِق جُطبلٓيً 

جُٔؼِٞٓحش ٝك٠ أْحُيد ٓؼحُؿس جٌُٔٗبلش، قيع يطؼحِٕٓٞ ٓغ جٌُٔٗبلش ئٓح 

ذحإلذوحء ػِيٜح وٕٝ ضـييٍٛح أٝ ئػحوز ٚيحؿطٜح ٝجُ٘ظٍ ئُيٜح ٖٓ َٝجيح ئذىجػيس ٝكوحً 

 ١ُٔ٘ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُىيْٜ. 

( إٔ ضؼِيْ جُطبلٓيً ٖٓ نبلٍ ضٞظيق 802، 8102ٝيٗيٍ أوّ ٖٝطحش)

ضيؿيحش ضىٌيٓيس ٝأٗٗطس ضؼِئيس ٓط٘ٞػس ضطٞجكن ٓغ ١ٔٗ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جْطٍج

ُىيْٜ يطٞهغ ٓؼٚ إٔ يكٖٓ ٖٓ ٗٞجضؽ جُطؼِْ ُىيْٜ، ٝإٔ يُيى ٖٓ ئضحقس جُلٍ٘ أٓحّ 

ًَ ضِٔيً ٍُِٞٚٞ أله٠ٛ ٓح ضٓٔف ذٚ هىٌجضٚ جُؼوِيس ٠روح ُ٘ٞع ١ٔٗ جُىٓحؽ 

ط٠ جُطؼِيْ ٝجُطؼِْ ُطىػيْ ٝضؼُيُ جُٔٓيطٍ ُىيٚ, ًُج ًحٕ ٖٓ جٌٍُٟٟٝ ضطٞيغ ػِٔي

جٍُذغ جُىٓحؿ٠ جُٔٓيطٍ ٝض٘ٗي١ ٝضكليُ جألٌذغ جُىٓحؿيس ؿيٍ جُٔٓيطٍز ٝكوحً 

  .ُ٘ظٍيس ٛيٍٓحٕ

ٝك٠ ٞٞء ٓح ضوىّ يٍٟ جُرحقع إٔ ضىٌيّ جُؼِّٞ ٖٓ نبلٍ ضٞظيق 

جُٔكطحش جُؼِٔيس ًحْطٍجضيؿيس ضىٌيّ ضوّٞ ػ٠ِ جألٗٗطس جُٔط٘ٞػس ٝجُٔطؼىوز ئٌٖ 

( ُىٟ جُطبلٓيً، ٝيطٞهغ ٖٓ A,B,C,Dطٞجكن ٓغ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس)إٔ ي

جْطهىجٜٓح إٔ ضكٖٓ ٖٓ ٗٞجضؽ ضؼِْ جُؼِّٞ ُىٟ جُطبلٓيً، ٝإٔ ضطيف جُلٍ٘ أٓحّ ًَ 

ضِٔيً ٍُِٞٚٞ أله٠ٛ ٓح ضٓٔف ذٚ هىٌجضٚ جُؼوِيس ٠روحً ُ٘ٞع ١ٔٗ جُىٓحؽ جُٔٓيطٍ 

يطٍ، ٝض١ٗ٘ ٝضكلُ جألٌذغ جُىٓحؿيس ُىيٚ, ذكيع ضىػْ ٝضؼَُ جٍُذغ جُىٓحؿ٠ جُٔٓ

  .ؿيٍ جُٔٓيطٍز ٝكوحً ُ٘ظٍيس ٛيٍٓحٕ

ٝهى أؾٍيص جُؼىيى ٖٓ جُىٌجْحش ٝجُركٞظ جُٓحذوس ذـٍٜ جٌُٗق ػٖ 

أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ذٌحكس جٍُٔجقَ جُطؼِئيس، ٝوٌجْس ػبلهطٜح 

انغهٕط  لص ٗطحتؽ وٌجْسذرؼٝ جُٔطـيٍجش جُٔؼٍكيس ٝجُ٘لٓيس ٝجالؾطٔحػيس. كوى ًٗ
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( ٛٞ جُٔٓيطٍ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس Q-Dػٖ إٔ ج١ُٔ٘ جألئٖ جُؼِٟٞ ) (2102)

جُػحٗٞيس جُٜٔ٘يس، ًٔح أٗٚ ضٞؾى ػبلهس جٌضرح٠يٚ ٓٞؾرس ذيٖ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جإلذىجػ٠ 

(، ًًُٝي ٝؾٞو ػبلهس جٌضرح٠يٚ ْحُرس ذيٖ ١ٔٗٝQ - D جُطؼِْ جألئٖ جُؼِٟٞ ) 

ٍ جإلذىجػ٠ )جُطبلهس، ٝجٍُٔٝٗس، ٝجألٚحُس( ٝٗٔط٠ جُطؼِْ جأليٍٓ ٜٓحٌجش جُطلٌي

انغشايجخ (. ٝضِٞٚص ٗطحتؽ وٌجْس B- Qٝجُطؼِْ جأليٍٓ جُٓل٠ِ)  A- (Qجُؼِٟٞ) 

ئ٠ُ إٔ أْحُيد جُطؼِْ ٝجُطلٌيٍ جألًػٍ ْيحوز ُىٟ ٠بلخ  (2102ٔانًذغٍ)

 طلٌيٍ جأليٍٓ جُؼِٟٞجُٔىجٌِ جُكٌٞٓيس جُطحذؼس ُٔىيٍيس أٌذى ٛٞ أِْٞخ جُطؼِْ ٝجُ

(Q-A) ( ضبلٙ أِْٞخ جُطؼِْ ٝجُطلٌيٍ جأليٍٓ جُِٓل20٠ذ٘ٓرس ٓثٞيس هىٌٛح ،)% 

(Q-B) ( ًٔح ؾحء ًَ ٖٓ جُ٘ٔط28,3٠ذ٘ٓرس ٓثٞيس هىٌٛح )% Q-A  ٝ Q-B 

 .( ْ٘س02-08وجالً ُٛحُف جٍُٔقِس جُؼٍٔيس ) Q-A وجالً ُٛحُف جًًٌُٞ، ٝأيٟح

إٔ ١ٔٗ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٗحتغ ُىٟ  (2102نمشػبٌ)ٝأذٍَش ٗطحتؽ وٌجْس ج

جُطِرس جُٔطلٞهيٖ ضكٛيِيحً ٝجُؼحوييٖ ك٠ جُٓ٘س جُطكٟيٍيس ك٠ ؾحٓؼس جُوٛيْ ٛٞ 

جُٔطٌحَٓ، ًٔح ضٞؾى كٍٝم ك٠ جْطهىجّ جُ٘ٔطيٖ جأليٍٓ ٝجُٔطٌحَٓ ُىٟ   ج١ُٔ٘

جُٔطلٞهيٖ، ٝٝؾٞو كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ك٠ جْطهىجّ جُؿحٗد جألئٖ ُٛحُف 

إٔ ج١ُٔ٘ جُٓحتى ُىٟ  (2105جبد هللا ٔانشلبد)ُؼحوييٖ. ٝأٝٞكص ٗطحتؽ وٌجْس ج

٠ِرس جُٛق جُػحٖٓ ك٠ ػٔحٕ/ جألٌوٕ ٛٞ ١ٔٗ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔطٌحِٓس ًٔح 

ضٞؾى ػبلهس ِْريس ذيٖ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ٝجُطؼِْ جُٔ٘ظْ يجضيح. ٝذي٘ص ٗطحتؽ وٌجْس 

يطٍ ُىٟ ٠ِرس جُؿحٓؼحش ك٠ جألٌوٕ ٛٞ إٔ ج١ُٔ٘ جُٔٓ (2105ػجذانذك ٔانؼجيهٗ)

ج١ُٔ٘ جأليٍٓ ، ًٔح إٔ ٛ٘حى جٌضرح٠حً ذيٖ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جإلذىجػ٠)جُطبلهس 

ٝجٍُٔٝٗس ٝجألٚحُس( ٝج١ُٔ٘ جألئٖ ٝجُٔطٌحَٓ. ٝأٖحٌش ٗطحتؽ وٌجْس 

ئ٠ُ إٔ أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ُىٟ ٠ِرس جُٛق جُؼحٍٖ ك٠ ٓىجٌِ جُِٔي  (2107انٓيالد)

 -أيٍٓ ْل٠ِ  -أيٍٓ ػِٟٞ -ُِطٔيُ ًحٗص ػ٠ِ جُطٍضيد أئٖ ْل٠ِ ػرىهللا جُػح٠ٗ 

أئٖ ػِٟٞ ٝكوحً ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ، ًٔح أٖحٌش جُ٘طحتؽ ئ٠ُ أٗٚ ضٞؾى كٍٝم 

وجُس ك٠ ١ٔٗ جُطلٌيٍ جألئٖ جُٓل٠ِ ُٛحُف جإلٗحظ، ٝجأليٍٓ جُؼِٟٞ ُٛحُف جًًٌُٞ، 

ش جالؾطٔحػيس ١ٔٗٝ جُطلٌيٍ جألئٖ ٝٝؾٞو ػبلهس جٌضرح٠يس ٓٞؾرس ذيٖ كحػِيس جًُج

جُٓل٠ِ، ٝكحػِيس جًُجش جألًحوئيس ١ٔٗٝ جُطلٌيٍ جأليٍٓ، ٝجُلحػِيس جالٗلؼحُيس ٓغ ١ٔٗ 

( ؾحء ك٠ جٍُٔضرس Dإٔ ج١ُٔ٘ ) (2107شهٕل)جألئٖ جُٓل٠ِ. ًٝٗلص ٗطحتؽ وٌجْس 

يحش ( ك٠ جٍُٔضرس جألنيٍز ُىٟ ٠ِرس ؾحٓؼس جُيٍٓٞى)جAٌُِجأل٠ُٝ ذي٘ٔح ج١ُٔ٘ )

جُؼِٔيس ٝجإلٗٓحٗيس(، ًٔح ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ك٠ جُطهيَ جُؼو٠ِ ضؼُٟ 

(. ٝأْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس C( غْ ج١ُٔ٘ )١ُٔ٘D جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٝٛحُف ج١ُٔ٘ )

إٔ ج١ُٔ٘ جألئٖ ٛٞ جُٓحتى ُىٟ ٠ِرس ؾحٓؼس قحتَ يِيٚ جأليٍٓ غْ  (2107انضػجٗ)

ُس ئقٛحتيس ك٠ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ ٓح ٌٝجء جُٔؼٍكس جُٔطٌحَٓ، ًٔح ضٞؾى كٍٝم يجش وال

ضؼُٟ ١ُٔ٘ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٝٛحُف ج١ُٔ٘ جأليٍٓ. ًٔح ًٗلص ٗطحتؽ وٌجْس 

ػٖ ٝؾٞو أغٍ ُِطلحػَ ذيٖ ١ٔٗ جُٓيحوز جُىٓحؿيس ٝيًحء جُٞؾىجٕ  (2108انُشػ) 

 ُىٟ ٍٓضلؼ٠ ٝٓ٘هل٠ٟ جألوجء جألًحوي٠ٔ ٖٓ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس، ذٔؼ٠٘
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ٝؾٞو كٍٝم ك٠ جألوجء جالًحوي٠ٔ ُىٟ جُطبلٓيً ٍٓضلؼ٠ ٝٓ٘هل٠ٟ جألوجء جالًحوي٠ٔ 

 ضؼُٟ ُِطلحػَ ذيٖ ١ٔٗ جُٓيطٍز ٝٓٓطٟٞ جًًُحء جُٞؾىج٠ٗ. 

ٝػ٠ِ ؾحٗد أنٍ أؾٍيص وٌجْحش ُريحٕ أغٍ جُطىٌيّ ٝكن ٗظٍيس جُٓيطٍز 

حتؽ وٌجْس جُىٓحؿيس ك٠ ض٘ٔيس ٗٞجضؽ ضؼِْ ٓط٘ٞػس ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ، كوى أْلٍش ٗط

( ك٠ ٓٓطٟٞ HBDIػٖ ٝؾٞو أغٍ ُِطىٌيّ ذ٘ٔٞيؼ ٛيٍٓحٕ ) (2119ثٕلظ )

جُطكٛيَ ٝض٘ٔيس ْٔحش جإلذىجع)جُطبلهس ٝجٍُٔٝٗس ٝجألٚحُس( ُىٟ ٠حُرحش جُلٍهس 

جُػحُػس ذٌِيس جُطٍذيس، ٝٝؾٞو كٍٝم ذيٖ جألٗٔح٠ جألٌذؼس ك٠ جُٓٔحش جإلذىجػيس ُٛحُف 

ُٞؾٞو كحػِيس  (2100آل سشٕد)ْس (. ٝأٖحٌش ٗطحتؽ وٌجC-Dجُ٘ٔطيٖ )

الْطٍجضيؿيس جُطؼِيْ قٍٞ جُؼؿِس جُوحتٔس ػ٠ِ ٗظٍيس ٛيٍٓحٕ ٝٗظٍيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى 

ئ٠ُ جُىٓحؽ ك٠ ض٘ٔيس جالْطيؼحخ جُٔلحٛي٠ٔ ك٠ جٌُئيحء ٝأٗٔح٠ جُطلٌيٍ ُىٟ ٠حُرحش 

 (2102انخطيت ٔانًجزٔة) ٝأذٍَش وٌجْس  جٍُٔقِس جُػحٗٞيس ذٔىي٘س جٍُيحٜ.

ٍجً ُرٍٗحٓؽ ضىٌي٠ٓ هحتْ ػ٠ِ ٝظحتق ٗٛل٠ جُىٓحؽ ك٠ ض٘ٔيس جُوٞز جٍُيحٞيس ُىٟ أغ

 (2104انًطشفٗ )٠بلخ جُٛق جُػحٖٓ جألْح٠ْ ك٠ جألٌوٕ. ًٝٗلص ٗطحتؽ وٌجْس 

ػٖ ٝؾٞو كحػِيس الْطٍجضيؿيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ُِىٓحؽ ١ٔٗٝ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ك٠ 

جُؼِّٞ ُىٟ ٠بلخ ٓٓحم جُؼِّٞ ذؿحٓؼس أّ ض٘ٔيس جُطلٌيٍ جُ٘حهى ٝجالضؿحٙ ٗكٞ ٓحوز 

جُوٍٟ، ٝػىّ ٝؾٞو كٍم وجٍ ك٠ جنطرحٌ جُطلٌيٍ جُ٘حهى ٝجالضؿحٙ ٗكٞ جُؼِّٞ ضؼُٟ 

ُلحػِيس ضٛٔيْ  (2107أدًذ)ئ٠ُ ٓطـيٍ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس. ٝضِٞٚص ٗطحتؽ وٌجْس 

 ضؼِي٠ٔ ٝكن ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ ُٜيٍٓحٕ ك٠ ضكٛيَ ٓحوز جٌُئيحء ػ٘ى ٠حُرحش

أدو  جُٛق جُهحّٓ جُؼ٠ِٔ جإلػىجوٟ ذحُؼٍجم. ٝأٖحٌش ٗطحتؽ وٌجْس

ُلحػِيس جْطٍجضيؿيس ك٠ ٞٞء ٗظٍيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ئ٠ُ ؾحٗر٠  (2108ٔشزبد)

جُىٓحؽ ك٠ ض٘ٔيس جُطكٛيَ ٜٝٓحٌجش جُطلٌيٍ جُرٍٟٛ ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ 

ػٖ ٝؾٞو أغٍ  (2108سدح)أثٕ ٔضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس. ٝأْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس 

ػ٠ِ جُطكٛيَ جألًحوي٠ٔ ُىٟ ٠حُرحش جُٛق  V - Shape الْطهىجّ جْطٍجضيؿيس

جُػح٠ٗ جُٔط١ْٞ ٖٓ يٝجش أٗٔح٠ جُطؼِْ جُٔهطِلس ٝكن ٗٔٞيؼ ٛيٍٓحٕ، ًٔح ُْ يٞؾى 

ضلحػَ ذيٖ جُطٍيوس جُٔٓطهىٓس ك٠ جُطىٌيّ ٝأٗٔح٠ جُطؼِْ ٝكن ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ 

ٝؾٞو أغٍجً ُطىٌيّ جُؼِّٞ  (2108يذًذ)ٗطحتؽ وٌجْس  ُٜيٍٓحٕ. ٝأٝٞكص

ذحْطهىجّ جْطٍجضيؿيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ئ٠ُ جُىٓحؽ ك٠ جُطكٛيَ ٝجُطلٌيٍ جُرٍٟٛ 

ٝػحوجش جالْطًًحٌ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جُٓحوِ جالذطىجت٠، ًٔح أظٍٜش ػىّ ٝؾٞو 

ن ُرؼىٟ كٍٝم وجُس ئقٛحتيح ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش جُٔؿٔٞػس جُطؿٍيريس ك٠ جُططري

 ألوٝجش جُركع ضؼُٟ ُٔطـيٍ ١ٔٗ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس.

ٝيطلن ًٛج جُركع ٖٓ قيع جُٜىف جُؼحّ ٓغ ذؼٝ ٓح ضوىّ ٖٓ جُىٌجْحش  

ٝجُركٞظ جُٓحذوس، ٝجًُٟ ضٔػَ ك٠ ضٛ٘يق جُطبلٓيً ػي٘س جُركع ٝكن أٗٔح٠ جُٓيطٍز 

جُىٌجْحش ك٠  جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ )ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ(، ًٔح جْطلحو جُرحقع ٖٓ ًٛٙ

ئػىجو جألٗٗطس جُطؼِئيس جُط٠ ضطٞجكن ٓغ جألٗٔح٠ جألٌذؼس، ٝجنطيحٌ جُٔكطحش جُؼِٔيس 

جُط٠ ضط٠ٗٔ ٓغ ٠ريؼس أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس، ٝك٠ ذ٘حء وُيَ جُٔؼِْ ًٍٝجِ ٗٗح٠ 
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جُطِٔيً، ًًُٝي ك٠ جنطيحٌ ٓويحِ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔ٘حْد ُطريؼس جُطبلٓيً ٓؿطٔغ 

 كىيى ًيليس ضٛكيكٚ ٝضطريوٚ ٝضو٘ي٘ٚ ػ٠ِ ػي٘س جُركع. جُركع، ٝض

  Divergent Thinking /Neural Branchingصبنضبً: انزفكيش انًزشؼت  

جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ذأٗٚ Shan,et.al.(2012,2)  ي٠ٔٓ ٖحٕ ٝأنٍٕٝ 

ٗظٍجً ُوىٌز جُٔطؼِْ ػ٠ِ ئٗطحؼ  out of the box thinkingضلٌيٍ نحٌؼ جُٛ٘ىٝم 

ؿيٍ ٓطٞهؼس ٌُِٔٗبلش جُـحٟٓس ٝضطٔيُ ذحألٚحُس ٝجُكىجغس، ًٔح ضطِن  أكٌحٌ كٍيىز

( ػ٠ِ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٠ٔٓٓ جُطلٌيٍ جُؼٛر٠ جُٔطلٍع 31، 8102ؾحو جُكن )

Neural Branching Thinking  ٝيؼ٠٘ ِِْٓس جُؼِٔيحش ؿيٍ جٍُٔتيس جُط٠ ض٘ٗأ

رٌس جُؼٛريس ُِٔم، جضٛحالش ػىيىز ذيٖ جُهبليح جُؼٛريس ٝذؼٟٜح جُرؼٝ وجنَ جُٗ

ٝي٘طؽ ػٜ٘ح ضُٞيىجً ُؤلكٌحٌ ٝئٚىجٌجً ُبلْطؿحذحش جُطرحػىيس ؿيٍ جُ٘ٔطيس، ٝئوٌجًحً 

 ُِؼبلهحش ٝضؼىوجً ٍُِؤٟ ػ٘ى ٓؼحُؿس جُوٟحيح ٝجٌُٔٗبلش.

( ئ٠ُ إٔ ٓٔحٌْس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجُطىٌيد 22، 8102ٝيٗيٍ ٛ٘ىجٟٝ )

ئٚىجٌٙ ألكٌحٌ ٝجْطؿحذحش ٓطٗؼرس ػِيٚ ضإوٟ إل٠بلم ػ٘حٕ جُطلٌيٍ ُىٟ جُٔطؼِْ ٝ

ك٠ جضؿحٛحش ػىيىز ٓط٘ٞػس، ٝجٍُٞٚٞ ئ٠ُ قٍِٞ أٚيِس ٝئونحٍ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ 

 ٌؤٟ ؾىيىز ُٔٞجؾٜس جٌُٔٗبلش.

ٝئٌٖ ضؼٍيق جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ذأٗٚ ضلٌيٍ ٓٞؾٚ يططِد ٖٓ جُٔطؼِْ 

طلٌيٍ ٓٔحٌْس ٗٗح٠حش ٝػِٔيحش ػوِيس ٛحوكس، ٝيطٟٖٔ جُوىٌز ػ٠ِ ئ٠بلم ػ٘حٕ جُ

ك٠ جضؿحٛحش ٓطؼىوز ٝٓطٗؼرس، ٝئٗطحؼ ٝضُٞيى جُؼىيى ٖٓ جألكٌحٌ، ٝجوٌجى جُؼبلهحش، 

، ٝجٍُٞٚٞ ُكَ جٌُٔٗبلش ٓلطٞقس ٝئونحٍ جُطكٓي٘حش ٝضوىيْ جٍُؤٟ جُؿىيىز 

 جُٜ٘حيس ذطٍم ئذىجػيس أٚيِس ضطٔيُ ذحُؿىز ٝجُكىجغس.

 :يٓبساد انزفكيش انًزشؼت 

ْحش جُٓحذوس ُؼىو ٖٓ جُٜٔحٌجش جُؼوِيس أٖحٌش جُؼىيى ٖٓ جألوذيحش ٝجُىٌج

( ٜٓحٌجش 8112جُط٠ ضؼى ٌٓٞٗحً أٚيبلً ُِطلٌيٍ جُٔطٗؼد، كوى قىوش ػٍٔجٕ )

جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ك٠ جوٌجى جُؼبلهحش جُؿىيىز ٝئػحوز جُطٛ٘يق ٝئؾٍجء ػِٔيس 

جُطًٍيد ٝجُطأُيق ُؤلكٌحٌ جُؿىيىز ٝضوىيْ جٍُؤٟ ٝجُٔوطٍقحش جُؿىيىز، ًٔح أٖحٌ 

( ًُٜٙ جُٜٔحٌجش ػ٠ِ أٜٗح ضطٔػَ ك٠ جُطبلهس ٝجٍُٔٝٗس ٝجُطُٞيى 20، 8110ػ٠ِ )

جُٔطُجٖٓ ُؤلكٌحٌ ٝضًٍيد ٝجوٌجى جُؼبلهحش جُؿىيىز ٝجُطكٞيَ ٖٓ كٌٍز ئ٠ُ ألنٍٟ 

 ؾىيىز ٝئونحٍ جُطكٓي٘حش. 

ٝضطلن جُؼىيى ٖٓ جُىٌجْحش ٝجُركٞظ جُٓحذوس ك٠ ضكىيى ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

ًيد ٝجُطأُيق، ٝئوٌجى ػبلهحش ؾىيىز، ٝئػحوز جُٔطٗؼد ك٠ ٜٓحٌجش: جُطٍ

؛ 8101؛ ٓكٔى، 8108جُطٛ٘يق، ٝئونحٍ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ ٌؤٟ ؾىيىز )ٌَجع، 

 (8102؛ ػرى هللا، 8102؛  ٛ٘ىجٟٝ، 8102ؾحو جُكن ،

ٝٓحٌوي٘ح  García,et.al.(2017ًٔح جضلوص وٌجْط٠ ؾحٌْيح)  

ٜحٌجش جُطلٌيٍ ( ػ٠ِ ضكىيى Mardiana & Kuswanto) 2017ًْٓٝٞٞجٗطٞ

جُٔطٗؼد ك٠ جُطبلهس ٝجٍُٔٝٗس ٝجألٚحُس ٝجُطكٓي٘حش. ٝيٛق ٖحٕ 

جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ذأٗٚ أقى جُٜٔحٌجش جُؼوِيس  Shan,et.al.(2012,3)ٝأنٍٕٝ
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جُٔؼٍكيس جُط٠ ي٘طؽ ػٜ٘ح ضُٞيى أكٌحٌ ٓط٘ٞػس ٝأٚيِس، ٝيكىو ٜٓحٌجضٚ ك٠ جُطبلهس 

 ٝجٍُٔٝٗس ٝجألٚحُس ٝجُؿٞوز. 

(  ٝٓكٔى 22-21، 8102ٍ ضطلن وٌجْس ًَ ٖٓ َٗوٌٞ)ٝػ٠ِ ؾحٗد آن

( ك٠ ضكىيى 813، 8102( ٝنطحخ ) 211، 8103( ٝجُؼُٟ٘ )22، 8103)

ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ػ٠ِ أٜٗح ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوىٌجش جُؼوِيس جُط٠ ضٌٖٔ جُٔطؼِْ 

ٖٓ ٓؼحُؿس جٌُٔٗبلش ٝجُٔٞجهق ٖٓ نبلٍ جٍُذ١ ذيٖ جألكٌحٌ ٝجُٔؼِٞٓحش ٓط٘ٞػس 

حالش. ٝضطٟٖٔ جُطلٌيٍ جُطِن أٟ جُوىٌز ػ٠ِ ضُٞيى أًرٍ ػىو ٖٓ جألكٌحٌ جُٔؿ

ٝجُكٍِٞ ٝجُرىجتَ، ٝجُطلٌيٍ جٍُٕٔ أٟ جُوىٌز ػ٠ِ ئٗطحؼ أكٌحٌ ٓط٘ٞػس ٖٓ جضؿحٛحش 

ٓطؼىوز، ٝجُطلٌيٍ جألٚيَ أٟ جُوىٌز ػ٠ِ ئٗطحؼ أكٌحٌ ضطٔيُ ذحُؿىز ٝجُكىجغس ٝجُطلٍو، 

ْٞيغ جُلٌٍز ٝئٞحكس جُطلحٚيَ ُٜح ُؿؼِٜح أًػٍ ٝجُطلٌيٍ جُْٔٞغ أٟ جُوىٌز ػ٠ِ ض

 ٝٞٞقحً ٝوهس.

ٝضْ جُىٓؽ ذيٖ جُٜٔحٌجش جُٔطؼىوز جُط٠ ض٘حُٝطٜح جُىٌجْحش جُٓحذوس، ٝقىوش 

ك٠ ًٛج جُركع ك٠ ْرغ ٜٓحٌجش ٠ٛ: جُطبلهس، ٝجٍُٔٝٗس، ٝجألٚحُس، ٝجُطًٍيد 

٘حش ٝضوىيْ ٝجُطأُيق، ٝئوٌجى ػبلهحش ؾىيىز، ٝئػحوز جُطٛ٘يق، ٝئونحٍ جُطكٓي

ٌؤٟ ؾىيىز ذٔح يطٞجكن ٓغ ٠ريؼس جُٔكطٟٞ ٠ٝريؼس جُطبلٓيً يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز 

 جُىٓحؿيس.

 :عًبد انًزؼهًيٍ رٖٔ يٓبساد انزفكيش انًزشؼت 

ُِٔطؼِٔيٖ يٟٝ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ػىز ْٔحش ضٔيُْٛ ػٖ أهٍجْٜٗ 

ػس جُط٠ ضطٔيُ ذحُطبلهس جُؼحوييٖ؛ كْٜ ئيِٕٞ وٝٓحً ُئلذىجع ٝئٗطحؼ جألكٌحٌ جُٔط٘ٞ

ٝجٍُٔٝٗس ٝجألٚحُس، ذؿحٗد هىٌضْٜ ػ٠ِ ٓٔحٌْس جُطلٌيٍ جُطرحػىٟ ُكَ جٌُٔٗبلش 

 (020، 8101؛ ٓكٔى، 02، 8108جُـحٟٓس ٓلطٞقس جُٜ٘حيحش )َجٌع، 

( إٔ جُٔطؼِْ 801، 8102( ٝػرى هللا )00-02، 8103ٝيٟيق جُٔكٔيى)

 يٟٝ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد يطٔيُ ذأٗٚ:

٘طٜؽ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ك٠ قيحضٚ ً٘ٔطحً ٓطلٍوجً ٖٓ أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ػ٘ى ٓؼحُؿس ي -

جُريحٗحش ٝجُٔؼِٞٓحش إليؿحو قِٞالً ٓطؼىوز ٝٓط٘ٞػس ٌُِٔٗس ٓكيٍز أٝ ٓلطٞقس 

 جُٜ٘حيس.

ُىيٚ جُوىٌز ػ٠ِ ئٗطحؼ ٝضُٞيى جُؼىيى ٖٓ جألكٌحٌ ؿيٍ جُٔأُٞكس ٝجالْطؿحذحش جُـٍيرس  -

 حيح جُؼِٔيس جُٔطٍٝقس.ؿيٍ جُ٘ٔطيس ٗكٞ جُوٟ

يطٔيُ ذحُوىٌز ػ٠ِ ٓٔحٌْس جألٗٗطس جُؼوِيس جُٔكلُز ٝئ٠بلم ػ٘حٕ جُطلٌيٍ ك٠ ظَ  -

 ٝؾٞو جُٔػيٍجش جُلٌٍيس جُػٍيس ك٠ ذيثس جُٛق جُىٌج٠ْ.

 :رذسيظ انؼهٕو ٔفك انًذطبد انؼهًيخ ٔرًُيخ يٓبساد انزفكيش انًزشؼت 

طؼِْ، كاٗٚ يؿد ػ٠ِ ٓؼ٠ِٔ ٗظٍجً ألٛٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ذحُ٘ٓرس ُِٔ  

جُؼِّٞ ػ٘ى ضهطيطْٜ ُىٌِٝ جُؼِّٞ أٝ ض٘ليًٛح أٝ ضوٞئٜح جالٛطٔحّ ذٌيليس ض٘ٔيس 

ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُطبلٓيً ٝيُي ٖٓ نبلٍ ضٞظيلْٜ ُؤلٗٗطس جُطؼِئيس 

 جُٔكلُز ٝجُٔٞؾٜس ٗكٞ يُي.
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-García,et.al.(2017,41 ( 202ٝ، 8102ٝيطلن ًَ ٖٓ ػٔحٌ)

( ػ٠ِ أٗٚ ضؼٞو أٛٔيس ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد 22، 8102ٝٛ٘ىجٟٝ)(42

 ُىٟ جُطبلٓيً ذلٍٛٞ جُؼِّٞ ئ٠ُ ًٜٞٗح ضٓحػى ك٠:

ضكليُ ػوٍٞ جُطبلٓيً ػ٠ِ ئٗٗحء جضٛحالش ؾىيىز ذيٖ جُؼىيى ٖٓ جُهبليح جُؼٛريس  -

 وجنَ جُٗرٌس جُؼٛريس جٌُٔٞٗس ُر٘يس جُٔم جُرٍٟٗ ُىيْٜ.

ػ٠ِ ئٗطحؼ جُؼىيى ٖٓ جألكٌحٌ ٝضُٞيىٛح ذطبلهس ُطلٓيٍ جُظٞجٍٛ قع جُطبلٓيً  -

ٝجألقىجظ، ٝضوىيْ قٍِٞ أٚيِس ؿيٍ ٓأُٞكس ٌُِٔٗبلش جُؼِٔيس جُٔطٍٝقس ذىٌِٝ 

 جُؼِّٞ.

ضٗؿيغ جُطبلٓيً ػ٠ِ جُطلٌيٍ ذٍٔٝٗس ك٠ جضؿحٛحش َٝٝجيح ٓطؼىوز ػ٘ى ٓؼحُؿس   -

 جٌُٔٗبلش ٝجُوٟحيح جُؼِٔيس. 

جوٌجى جُؼبلهحش جُؿىيىز ٝضوىيْ ٌؤٟ ؾىيىز ٝئٞحكس ضكٓي٘حش  قع جُطبلٓيً ػ٠ِ -

 ُؤلٖيحء ٝجألقىجظ جُؼِٔيس جُٔوىٓس ذىٌِٝ جُؼِّٞ.

َيحوز جُىجكؼيس ُِطؼِْ ُىٟ جُطبلٓيً ػ٘ى ٓؼحُؿس جُريحٗحش ٝجُٔؼِٞٓحش ذطٍم ؾىيىز  -

 ؿيٍ ٓأُٞكس.

، 8102ٝجُكٍذ٠)Shan,et.al.(2012,2-3) ٝيٟيق ٖحٕ ٝأنٍٕٝ 

ٛٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ضططِد ٖٓ جُٔؼِْ ضهطي١ جُىٌِٝ ( إٔ أ021

جُؼِٔيس ٝجُ٘ظٍيس ٝضكىيى جٍُٔٗٝػحش ٝجٌُٔٗبلش ٝجُظٞجٍٛ جُؼِٔيس ك٠ ٞٞء 

جُ٘ظٍيحش جُٔلٍٓز ُِىٓحؽ ٝألٗٔح٠ جُطلٌيٍ ُىٟ جُٔطؼِْ، قيع يَٜٓ ض٘ٗي١ نبليح 

يح جُؼٛريس جُٔم ُىيٚ ٖٓ نبلٍ ئقىجظ جُطٍجذ١ ٝجالضٛحٍ جُلٌٟٞ ذيٖ جُهبل

جُٔطٟٔ٘س ذحُٗرٌس جُؼٛريس ُِٔم، ًٔح يؿد ٓٓحػىز جُٔطؼِْ ػ٠ِ ض٘ظيْ جُٔؼٍكس 

ٌٝذطٜح ذحُٔؼٍكس جُٓحذوس ذحالْطؼحٗس ذٔٛحوٌ جُطؼِْ جُٔط٘ٞػس، ٝضٗؿيؼٚ ػ٠ِ أٗطحؼ 

قِٞالً ئذىجػيس ٌُِٔٗبلش، ًٔح ضططِد ضوٞيْ وٌِٝ جُؼِّٞ ذكيع ضٓطػٍٔ جُوىٌجش 

 جإلذىجػيس ُىٟ جُٔطؼِْ. 

( ئ٠ُ ذؼٝ أوٝجٌ جُٔؼِْ ذـٍٜ ض٘ٔيس 22، 8102ٝضٗيٍ ؾحو جُكن)  

 ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُطبلٓيً ك٠ أغ٘حء ضىٌيّ جُؼِّٞ ٖٓ أٜٛٔح:

  ٖضٜيثس جُٔ٘حل جُٛل٠ جُٔ٘حْد جًُٟ يطيف قٍيس جُطؼريٍ أٓحّ جُطبلٓيً ذؼيىجً ػ

 جُطٜىيى.

 ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ. جٌُٗق ػٖ أٗٔح٠ ٝأْحُيد جُطؼِْ ٝضكىيىٛح ك٠ ٞٞء 

  جالٛطٔحّ ذحألٗٗطس جُٔػيٍز جُط٠ ضكلُ جُطبلٓيً ػ٠ِ ضُٞيى جُٔؼحٌف ٝجُركع

 ٝجالْطوٛحء ذطٍم ئذىجػيس.

  ضوىيْ ٌٓٗبلش ضطكىٟ ضلٌيٍ جُٔطؼِْ، ٝضٗؿؼٚ ػ٠ِ جُٔٗحًٌس ٝجُطؼحٕٝ ٓغ

 جُُٓبلء ٝئٗطحؼ جألكٌحٌ جُؿىيىز.
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 ك٠ جُوٟحيح ٝجُظٞجٍٛ ئػطحء جُطبلٓيً جُلٍ٘ جٌُحكيس ُِطلٌيٍ ٝجُطأ َٓ

 ٝجٌُٔٗبلش جُؼِٔيس جُٔطٍٝقس.

  جُطهطي١ ُؼِٔيس جُطوٞيْ ك٠ ٌٚٞز ٓٞجهق ٝجهؼيس ضكع جُٔطؼِْ ػ٠ِ ج٠بلم

 جُؼ٘حٕ ٝجُطلٌيٍ ذٍٔٝٗس ٝأٚحُس

ًٔح أٗٚ ػ٠ِ جُٔؼِْ ضٞظيق ػىوجً ٖٓ جالْطٍجضيؿيحش جُٔٞؾٜس ُط٘ٔيس 

جُط٠ ٖٓ أٜٛٔح: جْطٍجضيؿيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝضكليُٙ ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ٝ

جُطلٌيٍ جالكطٍج٠ٞ، ٝجْطٍجضيؿيس جُطلٌيٍ جُؼ٠ٌٓ، ٝضطرين جألٗظٔس جٍُُٓيس، 

ٝجُط٘حظٍ، ٝضكِيَ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ، ٝجُطٌِٔس، ٝجُطكِيَ جُٗر٠ٌ، ٝقَ جٌُٔٗبلش، 

؛ نطحخ،  20، 8103؛ ٓكٔى،  28 -21، 8102ج٠ًُ٘ٛ) َٗوٌٞ،  جُؼٛقٝ

8102 ،818-812.) 

ضوىّ يٍٟ جُرحقع إٔ ضىٌيّ جُؼِّٞ ٝكن جُٔكطحش جُؼِٔيس  ٝك٠ ٞٞء ٓح  

ٖٓ جُٔطٞهغ إٔ ي٠ٔ٘ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُطبلٓيً؛ ٖٓ نبلٍ جْط٘حوٛح ُؤلٗٗطس 

جُطؼِئيس جُط٠ ضىٌٝ قٍٞ ظٞجٍٛ ٝٓٞجهق ٝأقىجظ ٌٝٓٗبلش، ضططِد ئٗؿحَ جُٜٔحّ 

ىٓحؽ جألٌذؼس، ٝض٘طؽ جُط٠ ضػيٍ ضلٌيٍ جُطبلٓيً ٝضطكىجٙ، ٓٔح يكلُ هىٌجش ؾٞجٗد جُ

ٓٓحٌجش ؾىيىز ُِطلٌيٍ ذٔح يٓٔف ذطٍجذ١ ٝض٘ٗي١ جُهبليح جُؼٛريس ذحُىٓحؽ، ٖٝٓ غْ 

 ٌكغ ًلحءز جُىٓحؽ، ٓٔح يىػْ ٍٓٝٗس جُىٓحؽ ٝجُطٗؼد ك٠ جُطلٌيٍ.

ػ٠ِ ؾحٗد أنٍ جػطٔىش ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ    

جُطٍم ٝجالْطٍجضيؿيحش جُكىيػس ٝجُلؼحُس  ػ٠ِ هىٌز جُٔؼِْ ك٠ ضٞظيق جُؼىيى ٖٓ

ُطىٌيّ جُؼِّٞ. ٝذحْطوٍجء أٛىجف جُىٌجْحش ٝجُركٞظ جُٓحذوس جضٟف أٗٚ ضْ جْطهىجّ 

ػىز ٠ٍم ٝجْطٍجضيؿيحش ُِطىٌيّ ذـيس ض٘ٔيس ذؼٝ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ 

ػٖ كحػِيس  (2102صاسع )جُٔطؼِٔيٖ ؛ كؼ٠ِ ْريَ جُٔػحٍ: أْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس 

ذٍٗحٓؽ ضىٌير٠ هحتْ ػ٠ِ جْطٍجضيؿيحش جُطؼِْ جُٔ٘ظْ يجضيح ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

 (2104يذًذ)جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جُػح٠ٗ جإلػىجوٟ، ٝضِٞٚص وٌجْس 

ُٞؾٞو أغٍ وجٍ ئقٛحتيح ُطىٌيّ جُؼِّٞ ذحْطهىجّ جْطٍجضيؿيس ٌَٖ جُريص جُىجتٍٟ 

ٗؼد ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جالذطىجتيس، ػ٠ِ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُطأ٠ِٓ ٝجُٔط

ػٖ كحػِيس جْطهىجّ ٓىنَ ٓوطٍـ هحتْ ػ٠ِ ( 2102صَمٕس)ًٝٗلص ٗطحتؽ وٌجْس 

قَ جٌُِٔٗس ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝذؼٝ ػحوجش جُؼوَ ُىٟ ضبلٓيً 

كحػِيس ذٍٗحٓؽ  (2105ػًبس)، ٝأٝٞكص وٌجْس  جُٛق جُٓحوِ جالذطىجت٠

جش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجُطٞؾٚ ٗكٞ جُٜىف ُىٟ ٠بلخ جٌٌُٞش ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌ

ػٖ كؼحُيس ٝقىز ( 2106يذًذ)جٍُٔقِس جُػحٗٞيس، أيٟحً أْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس 

ٓوطٍقس هحتٔس ػ٠ِ ضطريوحش جُ٘حٗٞضٌُ٘ٞٞؾ٠ ك٠ ض٘ٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجالضؿحٙ 

 ُطو٠ٛ كحػِيس( 2106انؼًٕدٖ )ُىٟ ٠حُرحش جٍُٔقِس جُٔطْٞطس، ٝٛىكص وٌجْس 

جْطٍجضيؿيس ٓوطٍقس هحتٔس ػ٠ِ جُٔىٝٗحش جُطؼِئيس جإلٌُطٍٝٗيس ك٠ ضىٌيّ جٌُئيحء 

ػ٠ِ ض٘ٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجُٜٔحٌجش جالؾطٔحػيس ُىٟ ٠حُرحش جُطٍذيس جُهحٚس 

ذٌِيس جُطٍذيس ذؿحٓؼس أّ جُوٍٟ ًٝٗلص ٗطحتؿٜح ػٖ كحػِيس جُٔىٝٗحش ك٠ ض٘ٔيس جُطلٌيٍ 
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ُٞؾٞو أغٍ وجٍ ُرٍٗحٓؽ  (2106انًذًيذ)وٌجْس جُٔطٗؼد، ًٔح ضِٞٚص ٗطحتؽ 

ضىٌي٠ٓ هحتْ ػ٠ِ جُطؼِيْ جُٔطٔحيُ ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ٠بلخ 

ػٖ   Beuk& Basadur (2016)ثيٕن ٔثبعذٔسجُؿحٓؼس، ًٝٗلص وٌجْس 

كحػِيس جْطٍجضيؿيس جُطًٍيُ جُط٘ظي٠ٔ ك٠ ضكٖٓ أوجء جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد )جُطبلهس 

ٝجألٚحُس( ُىٟ جُطبلخ جُ٘ح٠ويٖ ذحُِـس جإلٗؿِيُيس ذأٍٓيٌح، ٝضِٞٚص ٝجٍُٔٝٗس 

ُلحػِيس جُٔىنَ جُؿى٠ُ جُطؿٍير٠ ك٠ ض٘ٔيس جُطلٌيٍ  (2107جبدانذك)وٌجْس 

جُٔطٗؼد ٝجُٜٔحٌجش جُؼِٔيس ك٠ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس، ًٝٗلص 

ٍكيس ١ٔٗٝ ٓكطٟٞ ػٖ وٌٝ جُٔؼحُؿس جُٔؼ García,et.al.(2017)جبسعيب وٌجْس

ٌٓٛٞ( ك٠ ضكٓيٖ جألوجء ػ٠ِ جنطرحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ  -جُٜٔحّ )ُلظ٠ 

 (2107عبنًبٌ ٔانشًشٖ)٠بلخ جٍُٔقِس جُػحٗٞيس ذأْرحٗيح، ٝأذٍَش ٗطحتؽ وٌجْس 

ضأغيٍ جٍُقبلش جُٔؼٍكيس ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ٠بلخ جُٛق 

 & Mardiana يبسديُب ٔكٕعٕاَزٌٕجْس جألٍٝ جُػحٟٗٞ، ٝأْلٍش ٗطحتؽ و

Kuswanto (2017)  ػ٠ِ كحػِيس ذٍجٓؽ جُٔٞذحيَ ٓطؼىوز جُْٞحت١ ك٠ ض٘ٔيس

جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ٠بلخ جٍُٔقِس جُػحٗٞيس جُىجٌْيٖ ُؼِْ جُليُيحء ذاٗىٝٗيٓيح ، 

ػٖ ٝؾٞو   Forthmann,et.al. (2018) فٕسصًبٌ ٔأخشًٌٔٝٗلص وٌجْس 

حتيح ٍُِٓػس جُؼوِيس ٝجٍُٓػس جًُٛ٘يس ك٠ ؾٞوز أوجء جُطلٌيٍ هىٌز ض٘رإ وجُس ئقٛ

ػٖ كحػِيس  (2108ُْذأٖ)جُٔطٗؼد ُىٟ ٠بلخ جُؿحٓؼس، ٝأْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس 

ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجُهيحٍ  SCAMPER جْطٍجضيؿيس ٌْحٓرٍ

وٌجْس جُؼ٠ِٔ ك٠ ٓحوز جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس، ٝضِٞٚص ٗطحتؽ 

إٔ ُِطكِيَ جُىال٠ُ جُوحتْ ػ٠ِ  Oyebade,et.al.(2018) أٔيجبدٖ ٔأخشٌٔ

جُٔكحًحز ٝجُطكٓي٘حش أغٍجً ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد، ٝأيٟحً ًٗلص ٗطحتؽ 

ػٖ أغٍ الْطهىجّ ٓىنَ جُطىٌيّ جُٔطٔحيُ ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش  (2108خطبة)وٌجْس 

ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جالذطىجتيس، ًٔح ضكووص  جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجُٜٔحٌجش جالؾطٔحػيس

ك٠   STEMٖٓ كحػِيس ذٍٗحٓؽ ٓوطٍـ هحتْ ػ٠ِ ٓىنَ  (2108ػجذ هللا)وٌجْس 

 ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ٠بلخ جٍُٔقِس جُػحٗٞيس.

ٝجضلن ًٛج جُركع ٓغ ٓؼظْ جُىٌجْحش جُٓحذوس ٖٓ قيع أٛٔيس جُركع    

ٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ، ٝضكىوش أٝؾٚ جالْطلحوز جُٔطٔػِس ك٠ ٌٍٞٝز ض٘ٔيس جُطل

ٖٓ جإلؾٍجءجش جُهحٚس ذحُىٌجْحش ٝجُركٞظ جُٓحذوس ك٠ ضكىيى ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

جُٔطٗؼد جُٔ٘حْرس ُٜىف جُركع ُٝٔٓطٟٞ جُطبلٓيً ُٝطريؼس أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ُىيْٜ ٝكوحً 

ؼِٔيس؛ ًُٝج ْيُؼطى ُ٘ظٍيس ٛيٍٓحٕ، ُٝطريؼس جُٔكطٟٞ جُٔهطحٌ ُِطىٌيّ ذحُٔكطحش جُ

ذٜح ػ٘ى ئػىجو ٝضو٘يٖ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد جُٔٓطهىّ ك٠ جُركع جُكح٠ُ، 

ٝضطٔػَ ًٛٙ جُٜٔحٌجش ك٠: جُطبلهس، ٝجٍُٔٝٗس، ٝجألٚحُس، ٝجُطًٍيد ٝجُطأُيق، 

 ٝئوٌجى ػبلهحش ؾىيىز، ٝئػحوز جُطٛ٘يق، ٝئونحٍ جُطكٓي٘حش ٝضوىيْ ٌؤٟ ؾىيىز.

  Perceived Self-Efficiencyانزاريخ انًذسكخ ساثؼبً: انكفبءح 

ضؼى جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ذٔػحذس جُٔيٌحٗيُّ جًُٟ ٖٓ نبلُٚ ضطٌحَٓ   

ٖهٛيس جُٔطؼِْ، ٝيٞظق ٜٓحٌجضٚ جُٔؼٍكيس ٝجالؾطٔحػيس ٝجًُِٓٞيس ذـٍٜ ضكوين 
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٠ جألٛىجف ٝض٘ليً جألٗٗطس جُٔكىوز، ًٔح ضؼى ٚلس ٖهٛيس ٓٔيُز ٌَُ ٓطؼِْ ضطكىو ك

 (. 228، 8103هىٌضٚ ػ٠ِ أوجء جُٜٔحّ ذ٘ؿحـ ٝذٔؼىالش ٍٓضلؼس)كحٌِ،

( إٔ ئوٌجى جُٔطؼِْ ٌُلحءضٚ جًُجضيس 813، 8102ٝيٟيق أوّ ٖٝطحش)  

جُٔىًٌس يٍضر١ ذٌَٗ ٓرحٍٖ ذوىٌضٚ ػ٠ِ ضوييْ ئٌٓحٗحضٚ ٗكٞ ضكوين أٛىجكٚ جُهحٚس، 

ًٔح يٍضر١ ذٔوىجٌ  ٝئٗؿحَ ٓٓطٞيحش ٍٓضلؼس ٖٓ أوجء جُٜٔحّ ٝجُطكٌْ ذحألقىجظ،

 جُؿٜى جُٔرًٍٝ ٝٓىٟ ضٞظيق أْحُيد ٝأٗٔح٠ جُطلٌيٍ جُط٠ ئطٌِٜح.   

 &Yeoٝيٞ ٝٗيحBanduraٍ (12-11 ,2012ٝيٍٟ ذحٗىٌٝج)  

Neal(2013, 1387)  أٗٚ ٝكوحً ُِ٘ظٍيس جُٔؼٍكيس جالؾطٔحػيس، ضإغٍ جٌُلحءز جًُجضيس

هىٜٓح ُطكوين أٛىجكٚ جُٔؼٍكيس، جُٔىًٌس ُِٔطؼِْ ك٠ ضكىيى أْحُيد جُطلٌيٍ جُط٠ يٓط

ٝيلٍٓ يُي ك٠ ٞٞء إٔ ٓؼطوىجش جُٔطؼِْ جًُجضيس ػٖ ًلحءضٚ ضإغٍ ك٠ ٠ٍيوس جنطيحٌ 

جألٗٗطس جُط٠ ْئحٌْٜح ٝيٗحٌى ذٜح، ٝأيٟحً ك٠ ٓوىجٌ جُؿٜى جُؼو٠ِ جُٔرًٍٝ أغ٘حء 

ٓٔحٌْس جألٗٗطس، ٝٓوىجٌ جُٔوحٝٓس جُط٠ يرًُٜح ُٔٞجؾٜس جُـٜٔٞ ٝضكَٔ جُؼورحش، 

ًٔح ضكػٚ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ػ٠ِ جالٗـٔحِ ك٠ جُهرٍجش جُطؼِئيس جُط٠ يؼطوى 

ك٠ يجش جُٞهص  -ٓٓروحً ذوىٌضٚ ػ٠ِ ضؼِٜٔح ٝئٗؿحَٛح ٓغ ضؿ٘د جُهرٍجش جُط٠ يؼطوى 

 ذؼىّ هىٌضٚ ػ٠ِ أوجتٜح ٝئٗؿحَٛح. -

 صفبد رٖٔ انكفبءح انزاريخ انًذسكخ:
( ئ٠ُ إٔ جُٔطؼِْ جًُٟ 002، 8102)( ٝجُلحُف 80، 8100يٗيٍ أذٞ ُرىٙ)  

ئطِي ًلحءز يجضيس ٓىًٌس ػحُيس، يظٍٜ وٌؾس ٍٓضلؼس ٖٓ جُٔػحذٍز ٝجُػوس ٗكٞ ضكوين 

جُٜٔحّ جُٛليس جُٔطِٞذس، ًٔح يٌٕٞ أًػٍ جٗهٍج٠حً ك٠ جألٗٗطس جُٛليس ٝجُبلٚليس. 

ذي٘ٔح جُٔطؼِْ جًُٟ ئطِي ًلحءز يجضيس ٓىًٌس ٓ٘هلٟس يٌٕٞ ُىيٚ وٌؾس ٖٓ 

ٗٓكحذيس ٝػىّ جالٗـٔحِ ك٠ جألٗٗطس جُٛليس ذؿحٗد هِس جٍُؿرس ك٠ جُؼَٔ ٝذًٍ جال

 جُؿٜى جُٔؼٍك٠. 

إٔ Bedel(2016,3) ( ٝذيىٍ 221-222، 8103ٝضٟيق كحٌِ)  

جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ضْٜٓ ك٠ ئًٓحخ جُٔطؼِْ ػىز نٛحتٙ ْٝٔحش؛ ك٠ٜ ضٓحػىٙ 

ػ٠ِ جُطًٍيُ ػ٠ِ جُٜىف، ٝضْٜٓ ك٠  ػ٠ِ جنطيحٌ جُٜٔحّ جُٔبلتٔس ُٚ، ٝضٌٓرٚ جُوىٌز

ضوٞيس جالٛطٔحّ جًُجض٠ ذٔٞٞٞع جُطؼِْ، ٝضإوٟ وٌٝجً وجكؼيحً ك٠ جُطٗؿيغ ػ٠ِ 

جالؾطٜحو ٝذًٍ جُؿٜى جُٔطٞجَٚ، ٝضٔ٘كٚ جُػوس ذحُ٘لّ ٝجُكٔحِ ألوجء جألػٔحٍ، 

ض٠ٔ٘ جُطكٌْ جًُجض٠ ٝجُطٞهغ جإليؿحذ٠ ُؤلٛىجف، ٝض١ٗ٘ جُؼِٔيحش جُٔؼٍكيس ٖٓ نبلٍ 

ُطٞؾيٜحش جًُجضيس، ٝضُيى ٖٓ هىٌضٚ ػ٠ِ جضهحي جُوٍجٌ ٝجُط٘ظيْ جًُجض٠ ُطؼِٔٚ، ج

ٝضؼَُ كحػِيس جإلٗؿحَ ٝضٌٞيٖ قحكُ ُبلٗهٍج٠ ك٠ أوجء جُٜٔحّ جًُِٔٞس ئُيٚ، ًٔح 

ضإغٍ ئيؿحذيحً ػ٠ِ أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ٌٝوٝو كؼِٚ جالٗلؼحُيس ٝضهِن ٓٗحػٍ ٖٓ جٍُجقس 

ٝجُٔؼوىز، ٝضْٜٓ ك٠ ٓكحٝالضٚ ُِطـِد ػ٠ِ ػِٔيحش جُ٘لٓيس ػ٘ى أوجء جُٜٔحّ جُٛؼرس 

 .Self- Impairingجُطلٌيٍ جُٔإويس ئ٠ُ ئػحهس جًُجش 

 أثؼبد انكفبءح انزاريخ انًذسكخ:
( إٔ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ػرحٌز ػٖ جػطوحو 018، 8110يٍٟ جُُيحش)   

ٖ ٓوٞٓحش ٓؼٍكيس ٝئوٌجى جُٔطؼِْ ُٔٓطٟٞ ئٌٓحٗحضٚ ٝهىٌجضٚ جًُجضيس ٝٓح يٍضر١ ذٜح ٓ



 م0297 سبتمبر          والعشرون               الثانىالمجلد                             التاسع العدد

 

 العممية  المجمة المصرية لمتربية

002 

 

ٜٝٓحٌيس ٝجٗلؼحُيس، ئٌٖ إٔ يٓطهىٜٓح جُٔطؼِْ ك٠ ٓؼحُؿس جُٔٞجهق ٝجألقىجظ 

ٝجٌُٔٗبلش ذـيس ضكوين جإلٗؿحَ ك٠ ٞٞء جألٛىجف جُٔكىوز. ٝيكىو أذؼحوٛح ك٠ 

 غبلغس أذؼحو ضطٔػَ ك٠:

يٍضر١ ذحُٓيحم جُريث٠ جًُٟ يطؼحَٓ كيٚ جُٔطؼِْ ٓغ جُٔٞجهق  انجؼذ انؼبو: -

بلش، ٝضطٌٕٞ نبلُٚ جػطوحوجضٚ ٗكٞ هىٌجضٚ ٝئٌٓحٗحضٚ جًُجضيس جُط٠ ئٌٖ إٔ ٝجٌُٔٗ

 يٓطهىٜٓح ألوجء جُٜٔحّ ذ٘ؿحـ.

: يٍضر١ ذحُٓيحم جالؾطٔحػ٠ جًُٟ يطلحػَ ٓؼٚ جُٔطؼِْ ٝضطٌٕٞ انجؼذ االجزًبػٗ -

 جػطوحوجضٚ جًُجضيس ٖٓ نبلٍ نرٍجش جآلنٍيٖ ٝٓكحًحضْٜ.

م جُٜٔ٘ؿ٠ ٝيَٗٔ جػطوحوجش جُٔطؼِْ ػرٍ جُٔؿحالش : ٝيٍضر١ ذحُٓيحانجؼذ األكبديًٗ -

جألًحوئيس ٝجُٔٓطٞيحش جُطؼِئيس جُط٠ ضطٟٖٔ ٓٞجهق ٝأقىجظ ٌٝٓٗبلش ػرٍ 

 ٍٓجقَ ػٍٔٙ جُىٌجْيس.

أذؼحو جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ك٠  (2105أدًذ ٔانؼغبل)ٝقىوش وٌجْس   

ٝجُرؼى جالًحوي٠ٔ، جالضٛحٍ ٝجإلٍٚجٌ ٝجُٔػحذٍز ٝئوجٌز جُٞهص ٝٓٞجؾٜس جُٟـ٠ٞ 

ك٠ جُؿحٗد جالٗلؼح٠ُ ٝجُٔػحذٍز ٝجُهرٍجش جُرىيِس  (2105انغٕاط )ٝٝٚلطٜح وٌجْس 

ػجذ ٝجُرؼى جألًحوي٠ٔ ٝجٌُلحـ ٖٓ أؾَ جُ٘ؿحـ ٝجُطكٌْ جًُجض٠، ٝأٖحٌش وٌجْس 

ئُيٜح ك٠ جٌُلحءز جالٗلؼحُيس ٝجٌُلحءز جالؾطٔحػيس ٝجٌُلحءز ( 2105انشاصق )

ذحُٔرحوٌز ٝجُػوس ٝجُٞػ٠ ذحًُجش ٝئوجٌز  (2106فبسط ) وٌجْسجألًحوئيس، ٝٓيُضٜح 

ك٠ جُؿٞجٗد جألًحوئيس ٝجالؾطٔحػيس  (2106عًشح )جًُجش، ٝهحْطٜح وٌجْس 

أذؼحوٛح ك٠ جإلٗؿحَ ٝجُٔػحذٍز ٝجُٟر١  (2106َصش) ٝجُؿٓٔيس، ٝقىوش وٌجْس

 انفبنخجالؾطٔحػ٠ ٝجُٔٗحًٌس جالؾطٔحػيس ٝقَ جُٛؼٞذحش، ٝٝٚلطٜح وٌجْس 

ك٠ جُطًٍيُ ػ٠ِ جُٜىف ٝجُطٞهغ جإليؿحذ٠ ُٚ ٝئٗؿحَ جُٜٔحّ ٝضكَٔ  (2107)

جُٛؼٞذحش ٝجُؼَٔ ذٍٝـ جُلٍين ٝجُط٘ظيْ جًُجض٠ ٝجُطكٌْ جًُجض٠، ٝقىوش ك٠ 

ذحُوىٌز ػ٠ِ ضٌٞيٖ ػبلهحش ئٗٓحٗيس ٝكْٜ جًُجش ٝئوجٌز  (2107أثٕ عزخ )وٌجْس 

ػ٠ِ جُٜىف ٝجُطٞهغ  ( ك٠ جُطًٍي8102ُجالٗلؼحالش، ٝٝٚلص ذىٌجْس ٚحُف)

جإليؿحذ٠ ُٚ ٝجالٗٗـحٍ جُطحّ ك٠ جُٜٔحّ ٝجإلٍٚجٌ ٝجُٔػحذٍز ٝجُؼَٔ ذٍٝـ جُلٍين 

ك٠ جألذؼحو:  (2108أدو ٔشزبد)ٝجُىجكؼيس جًُجضيس ٝجُطوٞيْ جًُجض٠، ٝقىوضٜح وٌجْس 

 جالٗلؼح٠ُ ٝجالؾطٔحػ٠ ٝجألًحوي٠ٔ ٝجُٔؼٍك٠ ٝجإلٍٚجٌ ٝجُٔػحذٍز.

وس قىو ًٛج جُركع ذؼٝ ٖٓ ًٛٙ جألذؼحو ك٠ ٞٞء ٝك٠ ٞٞء جألذؼحو جُٓحذ  

٠ريؼس جُٜىف ٖٓ جُركع ٠ٝريؼس ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس ٝجألّْ جُط٠ هحٓص 

ػِيٜح جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝوُيَ جُٔؼِْ ُطىٌيّ جُؼِّٞ، ٝضٔػِص أذؼحو جٌُلحءز جًُجضيس 

ٝجُٟر١ جُٔىًٌس ك٠: جُٞػ٠ ذحًُجش، ٝئوجٌز جالٗلؼحالش، ٝجُىجكؼيس جًُجضيس، 

 جالؾطٔحػ٠، ٝجُطوٞيْ جًُجض٠.

 انًذطبد انؼهًيخ ٔرًُيخ انكفبءح انزاريخ انًذسكخ:

 .Gegenfurtner,et.al(2013,76ٝآنٍيٖ)ٝيٗيٍؾيؿ٘لٌٞضٍ٘  

( إٔ ٓؼطوىجش جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ضإغٍ ذىٌؾس ًريٍز 0221، 8102ٝجُٓٞج٠)

نطيحٌ ٗٞع جألٗٗطس جُط٠ ك٠ جْطيؼحخ ٝضكٛيَ جُٔلحٛيْ ُىٟ جُٔطؼِْ، ذىًء ٖٓ ج
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ْيؼَٔ ػِيٜح ٝذًٍ جُؿٜى ٝٓوحٝٓس جإلقرح٠ أغ٘حء ٓٔحٌْطٚ ُِٜٔحّ جُٔطٟٔ٘س ذٜح، 

كحُٔطؼِْ جًُٟ ئطِي ًلحءز يجضيس ٓىًٌس ذىٌؾس ػحُيس ي٘ه٠ٍ ك٠ جُٜٔحّ جُطؼِئيس 

ٝيرًٍ ؾٜىجً ًريٍجً ك٠ ظَ جُػوس ذ٘لٓٚ ٝجُٔػحذٍز ٝجإلٍٚجٌ ػ٠ِ ضؿحَٝ جُؼورحش جُط٠ 

أغ٘حء جُطؼِْ، ًٔح يٟحػق ٖٓ ػِٔيحش جُطًٍيُ ٝجالٗطرحٙ ُطؼِئحش جُٜٔحّ ك٠  ضظٍٜ

ٝؾٞو ذيثس ضؼِئيس ِٓيثس ذحُٔٗططحش، ٝوٝٓحً ك٠ قحؾس ئ٠ُ جُطـًيس جٍُجؾؼس جُلٌٞيس 

 ٖٓ جُٔؼِْ ُٔوحٝٓس جُلَٗ ٝجُٔٗططحش.

ٝيٍٟ جُرحقع إٔ ضىٌيّ جُؼِّٞ ٝكن جُٔكطحش جُؼِٔيس يكون ٓٛحوٌ   

ٝػرى   Novack(2013يٍ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس جُط٠ قىوٛح ٗٞكحى )ض٘ٔيس ٝضطٞ

 ( ، ٝجُط٠ ضطٔػَ ك120:٠، 8102جٍُجَم )

 Enactive Mastery(Performance (:اإلرمبٌ انُشظ )يخشجبد األداء -

Outcomes)  ،ٝيؼ٠٘ ضؿحٌخ جُ٘ؿحـ جُٓحذوس ُِٔطؼِْ ٝجُط٠ ضوٟٞ جػطوحوٙ ذحٌُلحءز

ٌحٗحضٚ ُٔٞجِٚس جُؿٜى جُٛؼد ٝجألوجء ٝٓكحُٝس جُطـِد ػ٠ِ ٝضٌٔ٘ٚ ٖٓ جْطـبلٍ ئٓ

 جُؼورحش ٝضكَٔ جُـٜٔٞ.

 -Vicarious Experience(Self انخجشح انجذيهخ )انًُزجخ انزاريخ(: -

Modeling)  
ٝضؼ٠٘ ٓكحًحز جُٔطؼِْ ُ٘ٔحيؼ ٖٓ جُٔؿطٔغ ُىيْٜ ضؿحٌخ ٝنرٍجش ٗحؾكس ٓغ ٓٞجهق 

جًُجضيس ٝضٞهؼحضٚ ذآٌحٗيس أوجء ٓػَ ًٛٙ جُٔٞجهق ٚؼرس ٝٓؼوىز، ٓٔح يُيى ٖٓ ه٘حػحضٚ 

 جُٛؼرس ذ٘ؿحـ.

 Verbal Persuasion(verbalاإللُبع انهفظٗ)انزشجيغ انهفظٗ(: -

encouragement) 

ٝيؼ٠٘ ئه٘حع جُٔطؼِْ ذطٍيوس ُلظيس ذأٛٔيس هىٌجضٚ ٝئٌٓحٗحضٚ جُط٠ ئطٌِٜح ٝيُي ٖٓ 

ٌلحءز ٝذًٍ جُؿٜى قط٠ يكون هرَ جُٔكيطيٖ ذٚ، ٝضٗؿيؼٚ ػ٠ِ ٓٞجِٚس جُٜٔحّ ذ

 جألٛىجف جٍُٔؾٞز ٓ٘ٚ

 hysiological Arousal(Emotional State)االَفؼبنيخ(:يخ)انذبنخانفغيٕنٕجإلصبسحا-

ٝضؼ٠٘ ضأغٍ أوجء جُٔطؼِْ ُِٜٔحّ جًُِٔٞس ئُيٚ ذحُكحُس جُلٓيُٞٞؾيس جُط٠ ئٍ ذٜح ٖٓ 

ُس جالٗلؼحُيس قيع قحالش جُطؼد ٝجإلٌٛحم ٝجُؿٞع ٝجٍُٜٔ،  ًٔح ضإغٍ جُكح

ٝجُؼح٠ليس ٝٓىٟ جُوىٌز ػ٠ِ ٓٞجؾٜس جُٟـ٠ٞ جُ٘لٓيس ػ٠ِ ه٘حػطٚ جًُجضيس ك٠ ئٗؿحَ 

 جُٜٔحّ. 

ٝهى أؾٍيص جُؼىيى ٖٓ جُىٌجْحش ٝجُركٞظ جُٓحذوس ذـٍٜ ض٘ٔيس جٌُلحءز   

جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ذحٍُٔجقَ جُطؼِئيس جُٔهطِلس ذأْحُيد ٠ٍٝم ٝذٍجٓؽ 

ػٖ كحػِيس  (2100أثٕ نجذح)ْريَ جُٔػحٍ ًٗلص ٗطحتؽ وٌجْس ٓط٘ٞػس؛ كؼ٠ِ 

جْطٍجضيؿيس ضىٌيّ ٓٓط٘ىز ئ٠ُ جُطوييْ جُطٌٞي٠٘ ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جألًحوئيس 

جُؼحٓس ٝجُهحٚس ُىٟ ٠بلخ جٍُٔقِس جُػحٗٞيس، ًٔح أْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس 

حء ك٠ ض٘ٔيس ػٖ ٝؾٞو أغٍ وجٍ ُرٍٗحٓؽ ضىٌير٠ ك٠ جٌُئي  Guan (2011)جٕاٌ

الفجشاٌ  جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جُٔىٌْس جُٔطْٞطس، ٝضِٞٚص وٌجْس

(2012 )Lafgran  ٌِالٗهلحٜ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جُٔىج
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جالذطىجتيس ٝجإلػىجويس ٝجُػحٗٞيس جُىجٌْيٖ ُِؼِّٞ، ٝأٝٚص ذٌٍٟٝز ضٞظيق 

ٗٗطس ٝجُٜٔحّ ك٠ جُطؼِْ، ٝأذٍَش ٗطحتؽ جْطٍجضيؿيحش ضىٌيّ ضوّٞ ػ٠ِ ضٞظيق جأل

كحػِيس جُطىٌيّ  .Gegenfurtner,et.al(2013جيجُفٕسرُش ٔآخشيٍ)وٌجْس 

ذحُطؼِْ جُطٗح٠ًٌ جُوحتْ ػ٠ِ جُٓوحالش جُطؼِئيس جٌُٔريٞضٍيس ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس 

ػٖ كؼحُيس ذٍٗحٓؽ ضىٌير٠ هحتْ  (2105انغٕاط)جُٔىًٌس، ٝأْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس 

٠ِ ٗظٍيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ئ٠ُ جُىٓحؽ ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جألًحوئيس جُٔىًٌس ػ

ٝذؼٝ ػحوجش جُؼوَ ُىٟ ٠بلخ جُٓ٘س جُطكٟيٍيس ذؿحٓؼس جُطحتق، ٝجضلوص ٓؼٜح 

ٖٓ قيع كحػِيس ذٍٗحٓؽ ضىٌير٠ هحتْ ػ٠ِ ػحوجش  (2105ػجذانشاصق)ٗطحتؽ وٌجْس 

ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس ُِطبلخ ذوْٓ  جُؼوَ جُٔٓط٘ىز ئ٠ُ ٗظٍيس ؾحٗر٠ جُىٓحؽ

قيع أٖحٌش ٗطحتؿٜح  (2108أدو ٔشزبد)جُطٍذيس جُهحٚس، ٝجضلوص ٓؼٜٔح وٌجْس 

ُلؼحُيس جْطٍجضيؿيس ٓوطٍقس ك٠ ٞٞء ٗظٍيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ئ٠ُ ؾحٗر٠ جُىٓحؽ ػ٠ِ 

س، ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُرٍٟٛ ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ٠حُرحش جٍُٔقِس جإلػىجوي

ُلحػِيس ضٛٔيْ ذيثس ضؼِْ ئٌُط٠ٍٗٝ ضٗح٠ًٌ ك٠  (2106انغيذ)ًٔح ضِٞٚص وٌجْس 

ض٘ٔيس ٓلحٛيْ ٓكًٍحش ذكع جُٞيد ٝجٌُلحءز جًُجضيس ُىٟ ٠بلخ ًِيس جُطٍذيس، ًٝٗلص 

ػٖ ػىّ ٝؾٞو أغٍ ٌُِلحءز جًُجضيس ك٠ جُطكٛيَ  (2106فبسط)ٗطحتؽ وٌجْس 

س جُ٘ٞػيس، ٝ أذٍَش ٗطحتؽ وٌجْس ٝجالٗهٍج٠ ك٠ جُطؼِْ ُىٟ ٠بلخ ًِيس جُطٍذي

ػٖ ٝؾٞو أغٍ الْطهىجّ جْطٍجضيؿيس جٍُٔجهرس جًُجضيس ػ٠ِ ض٘ٔيس  (2106َصش)

جٌُلحءز جًُجضيس ك٠ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جالذطىجتيس ، ٝأْلٍش وٌجْس 

ػٖ أغٍ الْطٍجضيؿيط٠ جُطؼِْ" جإلٌُط٠ٍٗٝ/ جُٔوِٞخ" ػ٠ِ ض٘ٔيس  (2106عًشح)

ُىٟ ػي٘س ٖٓ ٠بلخ هْٓ جُٔؼِٞٓحش ذٌِيس جُؼِّٞ جالؾطٔحػيس ؾحٓؼس  جٌُلحءز جًُجضيس

ػٖ كحػِيس ذٍٗحٓؽ ٓوطٍـ هحتْ  (2107أثٕ عزخ)أّ جُوٍٟ، ًٔح ًٗلص ٗطحتؽ وٌجْس 

انذجشٗ ػ٠ِ جُطؼِْ ج١ُٗ٘ ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس ُِطحُرحش، ٝأٝٞكص وٌجْس 

لحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُطحُرحش أغٍج الْطهىجّ جُٔ٘ٛحش جُطؼِئيس ك٠ جٌُ (2107ٔثذس)

 (2107انفبنخ)جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ ذٔىي٘س ٌٓس جٌٍُّٔ، ٝأٖحٌش ٗطحتؽ وٌجْس 

ُلحػِيس ِٓق جإلٗؿحَ ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس ُىٟ ٠حُرحش هْٓ جُٔ٘حٛؽ ذٌِيس جُطٍذيس، 

 REACTػٖ ٝؾٞو أغٍ الْطٍجضيؿيس  (2108صبنخ)ٝأْلٍش ٗطحتؽ وٌجْس 

ىنَ جُٓيحم ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جألًحوئيس ك٠ ٓحوز جألقيحء ُطبلخ جُوحتٔس ػ٠ِ ٓ

 جٍُٔقِس جُػحٗٞيس. 

ٝضكىوش أٝؾٚ جالْطلحوز ٖٓ جُىٌجْحش ٝجُركٞظ جُٓحذوس ك٠ ضكىيى أذؼحو   

جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝك٠ ئػىجو ٓويحْٜح جُٔٓطهىّ ك٠ جُركع جُكح٠ُ، ٝك٠ ئػىجو 

ٔكطحش جُؼِٔيس ذكيع ضطٞجكن ئؾٍجءجش ضىٌيّ جُؼِّٞ ٓغ وُيَ جُٔؼِْ ذحْطهىجّ جُ

أّْ جُ٘ظٍيس جُٔؼٍكيس جالؾطٔحػيس ُط٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جُٛق 

 جألٍٝ جإلػىجوٟ.

  إجشاءاد انجذش:

 ُئلؾحذس ػٖ أْثِس جُركع ٝجنطرحٌ ٚكس كٍٝٞٚ ٗلًش جإلؾٍجءجش جُركػيس جآلضيس:
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 زؼهيًيخ نهجذش أٔالً : إػذاد انًٕاد ان

ضٔػِص جُٔٞجو جُطؼِئيس ُِركع ك٠ وُيِيٖ ُِٔؼِْ ذٜىف ضىٌيّ ٓكطٟٞ ٝقىز   

" جألٌٜ ٝجٌُٕٞ" ذٔوٌٍ جُؼِّٞ ُطبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذحْطهىجّ 

جُٔٞجَٟ(، ًًُٝي ك٠ ًٍجْطيٖ ُ٘ٗح٠  -جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝكن جألِْٞذيٖ )جُططحذؼ٠

 وْٛ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُ:جُطِٔيً ٝكن جألِْٞذيٖ، ٝضْ ئػىج
 إػذاد دنيم انًؼهى نزذسيظ انؼهٕو ثبعزخذاو انًذطبد انؼهًيخ ) األعهٕة انززبثؼٗ ( : -0

ضْ ئػىجو وُيَ جُٔؼِْ ك٠ ٞٞء جألوذيحش جُٔطؼِوس ذحُٔكطحش جُؼِٔيس ٝٓح ضْ   

ضكِيِٚ ٖٓ ذكٞظ ٝوٌجْحش ْحذوس؛ ذـٍٜ ضىٌيّ ٓكطٟٞ ٝقىز " جألٌٜ 

 ئػىجو وُيَ جُٔؼِْ ًٔح ي٠ِ: ٝجٌُٕٞ"، ٝهى ٍٓش ػِٔيس

 قىو جُٜىف ٖٓ ئػىجو وُيَ جُٔؼِْ ك٠ ضكوين:رذذيذ انٓذف يٍ دنيم انًؼهى:  -أ 

  جألٛىجف جُؼحٓس: جُٔطٔػِس ك٠ جْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس جُط٠ ضوىّ ُِطبلٓيً ٝكن

جألِْٞخ جُططحذؼ٠ ذـٍٜ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس 

 يَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ.ٝضكٛ

  جألٛىجف جُهحٚس: ٝجُط٠ ضطٔػَ ك٠ جألٛىجف جُطؼِئيس )جُٔؼٍكيس ٝجُٜٔحٌيس

ٝجُٞؾىجٗيس( جُهحٚس ذٌَ وٌِٝ ٝقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ"؛ ٝهى ٚيـص ذكيع ضًٍُ 

( 28ػ٠ِ ِْٞى جُطِٔيً ٌٝٝػ٠ كيٜح جُىهس ٝٝٞٞـ ٓؼيحٌ جألوجء، ٝذِؾ ػىوٛح )

ًِٞيحً؛ ٝك٠ ٞٞتٜح ضْ ضكىيى جألٗٗطس ٝجُهرٍجش جُطؼِئيس ٝجْطٍجضيؿيحش ٛىكحً ْ

جُطىٌيّ ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ ٝأْحُيد جُطوٞيْ، ذٔح يط٠ٗٔ ٓغ أّْ ٝٓرحوب ضىٌيّ 

 جُؼِّٞ ٝكن جُٔكطحش جُؼِٔيس. 

 اخزيبس انًذزٕٖ انؼهًٗ: –ة 
ٖ ٝهغ جالنطيحٌ ػ٠ِ جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ جُٔطٟٖٔ ذٞقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ" ٓ  

ًطحخ جُؼِّٞ ُطبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ جُٔوٌٍ ك٠ جُلَٛ جُىٌج٠ْ جُػح٠ٗ ُِؼحّ 

ّ، ٝهى جنطيٍ ًٛج جُٔكطٟٞ ألٗٚ يطٟٖٔ جٌُػيٍ ٖٓ جُظٞجٍٛ 8102/8102

ٝجٌُٔٗبلش ٝجالًطٗحكحش جُؼِٔيس جُكىيػس، ذؿحٗد جُؼىيى ٖٓ جألٗٗطس جُؼِٔيس جُط٠ 

جُؼِٔيس، ًٔح يطٟٖٔ ٓلحٛيْ أْحْيس  يَٜٓ ضٛٔئٜح ٝض٘حُٜٝح ذحْطهىجّ جُٔكطحش

ٍٓضرطس ذكيحز جُطبلٓيً جُٞجهؼيس، ٝئٌٖ ٖٓ نبلُٚ قع جُطبلٓيً ػ٠ِ ٓٔحٌْس جُطلٌيٍ 

جُٔطٗؼد ٝأوجء ًِْٞيحش جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس، ًٔح إٔ ٓٞٞٞػحش جُٞقىز ٓ٘حْرس 

 ُطٞظيق جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝٓؼحُؿطٜح ذأِْٞخ ضطحذؼ٠ ك٠ ْيحم جُٞقىز.

 رذهيم انًذزٕٖ انؼهًٗ: -جـ 

   جُٜىف ٖٓ ضكِيَ جُٔكطٟٞ : ضكىيى جُؿٞجٗد جُٔؼٍكيس ٝجُٜٔحٌيس ٝجُٞؾىجٗيس جُط٠

ضٟٔ٘طٜح ٝقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ"، ٝجُط٠ جٖطَٔ ػِيٜح وُيَ جُٔؼِْ جُٔؼى ٝكن 

 جُٔكطحش جُؼِٔيس.
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 َضْ جالػطٔحو ػ٠ِ ٚىم جُٔكطٟٞ  :ٚىم جُطكِيContent Validity  ؛ قيع

س ضكِيَ جُٔكطٟٞ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٓحوز جُٔكٌٔيٖ، ٝهى جضلوص ػٍٞص هحتٔ

 آٌجءْٛ ٓغ ٓح ضَٞٚ ئُيٚ ٖٓ كثحش جُطكِيَ. 

   :َجْطهىٓص ٠ٍيوس ئػحوز جُطكِيَ قيع أؾٍٟ جُطكِيَ ٍٓضيٖ ػ٠ِ غرحش جُطكِي

، Holstiجُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ ٗلٓٚ ٝذلحَٚ ٠َ٘ٓ أْرٞػيٖ، ٠ٝروص ٓؼحوُس 

( ُلثحش جُطكِيَ، ٠ٛٝ هيْ ٍٓضلؼس 1,02 -1,23) ٝضٍجٝقص ٓؼحٓبلش جُػرحش ذيٖ

ضؼط٠ غوس ك٠ ٗطحتؽ جُطكِيَ؛ ٝػِيٚ أػىش هحتٔس ضكِيَ جُٔكطٟٞ ذٌٛٞضٜح جُٜ٘حتيس

. 

 رذذيذ األعظ ٔانًجبدئ انزٗ يغزُذ إنيٓب إػذاد دنيم انًؼهى: –د 
جْط٘ىش ػِٔيس ئػىجو وُيَ جُٔؼِْ ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألّْ ٝجُٔرحوب جُط٠   

 يٜح ضىٌيّ جُؼِّٞ ٝكن جُٔكطحش جُؼِٔيس، ٝجُط٠ يطٔػَ أٜٛٔح ك٠:يوّٞ ػِ

ضكون جُٔكطحش جُؼِٔيس ٓرحوب جُ٘ظٍيس جُر٘حتيس جُط٠ ضإًى ػ٠ِ أٛٔيس ذ٘حء جُٔطؼِْ  -

 ُِٔؼٍكس ٝجُلْٜ ذ٘لٓٚ ٖٓ نبلٍ جُركع ٝجُطلحػَ ٓغ جُوٍٗحء.

ج٠ ك٠ ضؿؼَ جُٔكطحش جُؼِٔيس جُطؼِْ ػِٔيس ٗٗطس ٝيجش ٓؼ٠٘ ٖٓ نبلٍ جالٗهٍ -

 جُهرٍجش ٝجألٗٗطس جُٔط٘ٞػس

ضٞكٍ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٠ٍٖٝ "ذٍٍٝٗ" ُبلْطٌٗحف ٝ"ٌْٔحٕ" ُبلْطوٛحء؛ ٖٓ  -

نبلٍ ئضحقس جُلٍ٘ أٓحّ جُٔطؼِْ ُطُٞيى جُٔؼٍكس جُؿىيىز ػرٍ ٓٞجهق جُكٞجٌ 

 ٝجُٔ٘حهٗس ٝجُطٓحؤٍ جُكٍ ٝأوجء جُطؿحٌخ ٝجُؼٍٜٝ جُؼِٔيس.

"ذيحؾيٚ" إلقىجظ جُ٘ٔٞ جُٔؼٍك٠ ُىٟ جُٔطؼِْ ضٓط٘ى جُٔكطحش جُؼِٔيس ئ٠ُ ٗظٍيس  -

 ٖٓ نبلٍ ضٞكيٍ كٍ٘ جُطٔػيَ جُٔؼٍك٠ ٝجُٔٞجءٓس ٝجالْطيؼحخ ُِٔلحٛيْ جُٔؿٍوز.

ضٗؿغ جُٔكطحش جُؼِٔيس ػ٠ِ ئقىجظ ضؼِيْ ٓطٔحيُ؛ قيع ضِر٠ جْطؼىجوجش  -

ٝجقطيحؾحش جُطبلٓيً ٝضٍجػ٠ جُلٍٝم جُلٍويس ذيْٜ٘ ٖٓ قيع أٗٔح٠ جُطؼِْ ٝأْحُيد 

 طلٌيٍ جُٔط٘ٞػس ٝكن ٗظٍيس جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ.جُ

ضبلتْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٠ريؼس ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ، قيع ضؼطرٍ  -

جٍُٔقِس جإلػىجويس ٖٓ جٍُٔجقَ جُٜحٓس جُطي ئٌٖ ُِطبلٓيً كيٜح ٓٔحٌْس جُطلٌيٍ 

ِيس ذٛلس ػحٓس ٝجُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ذٛلس نحٚس، ُٔح يطٔطؼٕٞ ذٚ ٖٓ نٛحتٙ ػو

ٝٗلٓيس ٝجؾطٔحػيس ضإِْٜٛ إلؾٍجء جُؼِٔيحش جُؼوِيس جُؼِيح ك٠ ظَ أٗٗطس جُٔكطحش 

 جُؼِٔيس.

                                           
 (4ممحق :)قائمة تحميل المحتوى العممى فى صورتها النهائية 
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ٝكي ٞٞء جألّْ ٝجُٔرحوب جُٓحذوس أػيى ض٘ظيْ ٓكطٟٞ ٝقىز جُطؿٍيد   

جُٔهطحٌز ٝكن جُٔكطحش جُؼِٔيس، ذـٍٜ ض٘ٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس 

 ً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ.جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓي

 رذذيذ انًذطبد انؼهًيخ انًغزخذيخ: –ْـ 
ك٠ ٞٞء ٠ريؼس ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس ٠ٝريؼس جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ ُِٞقىز   

 -ضٔػِص ك٠ جُٔكطحش )جالْطوٛحتيس جُىٌجْيس؛ جنطيٍش أٌذغ ٓكطحش ػِٔيس

ؼِّٞ جُوٍجتيس(؛ قيع هى ضْٜٓ ئؾٍجءجش ضىٌيّ جُ -جإلٌُطٍٝٗيس -جٌُٛٞيس

جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝجُطكٛيَ ُىٟ  ذحْطهىجٜٓح ك٠ ض٘ٔيس

ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ، ذحإلٞحكس ُطٞجكوٜح ٓغ ٓٓحقس جُلَٛ جُىٌج٠ْ 

ٝٓؼَٔ جُؼِّٞ ذحُٔىجٌِ جإلػىجويس، ُْٜٝٞس ضؿٜيُ جألوٝجش ٝجألٗٗطس ٝضٞكيٍٛح، 

إٔ ضبلتْ جُطبلٓيً ٖٓ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز ًٔح إٔ ٠ريؼس جُٔكطحش جُٔهطحٌز ٌٖٓٔ 

 جُىٓحؿيس جُٔهطِلس.

 رذذيذ أعهٕة رمذيى انًذطبد انؼهًيخ انًخزبسح: –ٔ
( ٓكطس 08( ٓكطس ػِٔيس؛ َٓٞػس ذحُطٓحٟٝ ذٞجهغ )12ضْ ضٛٔيْ )  

( ٓكطس هٍجتيس؛ 08( ٓكطس ئٌُطٍٝٗيس ٝ)08( ٓكطس ٌٚٞيس ٝ)08جْطوٛحتيس ٝ)

ٜٔ٘ؽ جُىٌج٠ْ، ٝهىّ ك٠ جُىٌِ جُٞجقى ٖٓ جُىٌِٝ ٝيُي ٝكن جُهطس جُُٓ٘يس ُِ

جُٔطٟٔ٘س ذحُٞقىز جألٌذغ ٓكطحش ٓؼحً. ٝهى ٚٔٔص ذٌَٗ ضطحذؼ٠ قيع ضْ ضوٓيْ 

ضبلٓيً جُلَٛ ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ػَٔ ضؼحٝٗيس ؿيٍ ٓطؿحٗٓس، ٝضَٞع ًَ ٓؿٔٞػس 

ػ٠ِ ٓكطس ٝجقىز غْ ضٞؾٚ ُط٘ليً جألٗٗطس جُٔكىوز ذٜح، ٝذؼى جالٗطٜحء ٖٓ ض٘ليً 

ُٜٔحّ ٝجألٗٗطس يطْ ضٞؾيٚ جُٔؿٔٞػحش ُِط٘حٝخ ٝجُطؼحهد ػ٠ِ ذحه٠ جُٔكطحش ج

جألنٍٟ، قط٠ يطْ وٌٝجٕ ؾٔيغ جُٔؿٔٞػحش ػ٠ِ ؾٔيغ جُٔكطحش جُٔطٟٔ٘س 

 ذحُىٌِ جُٞجقى.

 ٔرى اخزيبس أعهٕة انززبثغ فٗ رمذيى انًذطبد انؼهًيخ ألَّ:  
يس جُط٘وَ ٝجُط٘حٝخ ػ٠ِ يبلتْ ػىو جُٔؿٔٞػحش جُطؼحٝٗيس وجنَ جُلَٛ ٝيطيف قٍ -

 جُٔكطحش.

يطيف ُؿٔيغ أكٍجو جُٔؿٔٞػس جُطؼحَٓ ٓغ جُٔكطس جُؼِٔيس ٝض٘ليً أٗٗططٜح ذٌَٗ  -

 ضؼح٠ٗٝ.

يؼطٔى ػ٠ِ وٌٝجٕ جُٔؿٔٞػحش ٝضكًٍٜح ؛ ٓٔح يُيى ٖٓ نرٍز جُٔؿٔٞػس جُٞجقىز  -

 ٖٓ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِلس. جُط٠ ضطٟٖٔ ضبلٓيً

يٟٝ أٗٔح٠  ٖٓ ضبلٓيً ُطٞجَٚ جُٔؿٔٞػحش ٓغ ذؼٟٜح ذٔح ضطٟٔ٘ٚيطيف كٍٚس  -

 ْيطٍز وٓحؿيس ٓط٘ٞػس.

ٌٖٓٔ إٔ يطيف كٍٚحً ُط٘ٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝجُطكٛيَ  -

ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ٖٓ نبلٍ ضلحػِْٜ وجنَ جُٔؿٔٞػس ٝذيٖ 

 ٔيس.جُٔؿٔٞػحش أغ٘حء ض٘ليً جألٗٗطس جُؼِ

 رذذيذ خطٕاد رُفيز انزذسيظ ٔفك األعهٕة انززبثؼٗ نهًذطبد انؼهًيخ: –ص
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قىوش نطٞجش ض٘ليً جُطىٌيّ ٝكن جألِْٞخ جُططحذؼ٠ ُِٔكطحش جُؼِٔيس ػ٠ِ     

 جُ٘كٞ جُطح٠ُ:

 ضكىيى أٛىجف جُىٌِ. -

 ضكىيى جُٔلحٛيْ ٝٓىُٞالضٜح جُؼِٔيس جُٔطٟٔ٘س ذٔكطٟٞ جُىٌِ. -

طٗؼد ٝأذؼحو جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس جُط٠ ئٌٖ ض٘ٔيطٜح ضكىيى ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔ -

 نبلٍ جُىٌِ.

ضؿٜيُ جألوٝجش ٝجُْٞحتَ جُطؼِئيس ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ جُٔ٘حْرس ٝٝٞؼٜح ػ٠ِ  -

 جُطحٝالش جُٔٔػِس ألٗٞجع جُٔكطحش جُؼِٔيس جألٌذغ.

 ضوىيْ جُطٜيثس ذأٗٔح٠ٜح جُٔط٘ٞػس. -

( ضِٔيًج 3-1ٓطؿحٗٓس ذٞجهغ ) ضوٓيْ جُطبلٓيً ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ػَٔ ضؼحٝٗيس ؿيٍ -

 ُِٔؿٔٞػس جُٞجقىز.

ضَٞيغ ًٍجِ جُ٘ٗح٠ ٌَُ ٓؿٔٞػس ػ٠ِ قىز أٓحّ ًَ ٠حُٝس نحٚس ذحُٔكطحش  -

 جُؼِٔيس.

 ضٞؾيٚ ًَ ٓؿٔٞػس ُِطكٍى ٚٞخ ٓكطس ٓؼي٘س ٖٓ جُٔكطحش جألٌذغ جُٔكىوز. -

قع جُطبلٓيً ػ٠ِ ض٘ليً جُٜٔحّ ٝجألٗٗطس جُٔوىٓس ػرٍ جُٔكطس جُؼِٔيس ٝكن  -

 ( وهحتن.01-2ػٜح، ٝٝكن جُُٖٓ جُٔكىو ٌَُ ٓكطس )ٗٞ

ئٌٖحو جُطبلٓيً ئ٠ُ جُطكٍى ٝجالٗطوحٍ ذٌَٗ ضطحذؼ٠ ػ٘ى جٗطٜحء جُؼَٔ ػ٠ِ  -

جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝجُىٌٝجٕ ذٌَٗ ٓطَِٓٓ ٓططح٠ُ ئ٠ُ جُٔكطحش جألنٍٟ ٝكوحً الضؿحٙ 

 قًٍس ػوٍخ جُٓحػس.

وىّ جُطؼِئحش يطحذغ جُٔؼِْ ؾٔيغ جُٔؿٔٞػحش ػ٠ِ ؾٔيغ جُٔكطحش ٝي -

ٝجُطٞؾيٜحش قٍٞ ًيليس ض٘ليً جُٜٔحّ جُٔطؼِوس ذٌَ ٓكطس ػِٔيس، ٓغ ضلؼيَ أوٝجش 

 جُطوٞيْ جُر٘حت٠ )جٍُٔق٠ِ( أغ٘حء ػِٔيس جُطىٌيّ.

يٞؾٚ جُٔؼِْ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش ُِؼٞوز ئ٠ُ أٓحًٖ ؾِْٜٞح، ٝضطْ جُٔ٘حهٗس  -

ش ٝضلٓيٍجش قٍٞ ٝؾِٓحش جُؼٛق ج٠ًُ٘ٛ قٍٞ ٓح ضْ جُطَٞٚ ئُيٚ ٖٓ جْط٘طحؾح

 جٌُٔٗبلش ٝجُظٞجٍٛ جُٔطٟٔ٘س ذؿٔيغ جُٔكطحش جُؼِٔيس.

يوّٞ جُٔؼِْ ذؼِٔيس جُطوٞيْ جُٜ٘حت٠ ك٠ ٜٗحيس جُىٌِ ٖٓ نبلٍ ٓؿٔٞػس ٖٓ  -

جألْثِس جُٔٞٞٞػيس ٝجُٔوحُيس ذؿحٗد ٓبلقظس أوجء جُطبلٓيً ُِٜٔحٌجش جُؼوِيس 

 ٝجُؼِٔيس.

 رذذيذ اعزشاريجيبد انزذسيظ انًغبػذح: –ح 
ك٠ ظَ أٗٞجع جُٔكطحش جُؼِٔيس جُٔهطحٌز؛ قىوش ذؼٝ جْطٍجضيؿيحش   

جُطىٌيّ ُِٔٓحػىز ك٠ ض٘ليًٛح ٝضٞظيلٜح ذطٍيوس كحػِس وجنَ جُلَٛ جُٔى٠ٌْ، 

ٝذكيع ضٍجػ٠ جألّْ ٝجُٔرحوب ئ٠ُ هحٓص ػِيٜح جُٔكطحش جُؼِٔيس أغ٘حء ضىٌيّ 
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ٌبلش، ٝجُكٞجٌ جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ جُٔوٌٍ، ٖٝٓ أٜٛٔح: جُؼٛق ج٠ًُ٘ٛ، ٝقَ جُٔٗ

 ٝجُٔ٘حهٗس، ٝجُطؼِْ جُطؼح٠ٗٝ.

 رذذيذ األَشطخ انزؼهيًيخ ٔيصبدس انزؼهى : –ط 
ك٠ ٞٞء جألّْ ٝجُٔرحوب جُط٠ يوّٞ ػِيٜح ضىٌيّ جُؼِّٞ ٝكن جُٔكطحش   

جُؼِٔيس، قىوش ذؼٝ جألٗٗطس جُطؼِئيس ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ جُط٠ ضط٠ٗٔ ٓغ ٠ريؼس 

ْد ٓغ ٠ريؼس جُٔكطحش جُؼِٔيس جألٌذغ ٝكن جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ جٍُٔجو ضىٌيٓٚ ٝضط٘ح

جألِْٞخ جُططحذؼ٠ ٓػَ: ذٍجٓؽ جٌُٔريٞضٍ جُطؼِئيس، ٝجألوٝجش ٝجألؾُٜز جُطؼِئيس 

جُٔطحقس ذحُٔىٌْس، ٝئؾٍجء ذؼٝ جألٗٗطس ٝجُركٞظ ئٌُطٍٝٗيح، ٝجْطهىجّ جُ٘ٔحيؼ 

 ٝجُؼي٘حش، ٝجُٔ٘حهٗحش جُؿٔحػيس، ذحإلٞحكس ألٗٗطس ٓؼَٔ جُؼِّٞ.

 ذ أعبنيت انزمٕيى :رذذي –ن

   جُطوٞيْ جُطٌٞي٠٘ )جُر٘حت٠( : ضٔػَ ك٠ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألْثِس جُٔط٘ٞػس ْٞجء

جُٔوحُيس أٝ جُٔٞٞٞػيس ٝجُط٠ يطْ ضوىئٜح ك٠ ٜٗحيس ًَ وٌِ ٖٓ وٌِٝ جُؼِّٞ؛ 

ذـٍٜ جُطكون ٖٓ ٓىٟ جًطٓحخ جُطبلٓيً ُِٔؼِٞٓحش ٝكٜٜٔح ٝضطريوٜح، ذؿحٗد ٓىٟ 

 جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد جٍُٔجو ض٘ٔيطٜح ُىيْٜ. ضٌْٜٔ٘ ٖٓ ٓٔحٌْس ٜٓحٌجش

   جُطوٞيْ جُٜ٘حت٠ : ضٔػَ ك٠ ضوىيْ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝٓويحِ جٌُلحءز

جًُجضيس جُٔىًٌس ٝجنطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ ذؼى ٜٗحيس وٌجْس جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ جُٔوٌٍ؛ 

ألِْٞخ ذـٍٜ جٌُٗق ػٖ أغٍ جْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ ٝكن ج

 جُططحذؼ٠ ك٠ ضكوين أٛىجف جُركع جُكح٠ُ.

انصٕسح انُٓبئيخ نذنيم انًؼهى –ل 


: 
ػٍٞص جٌُٛٞز جألُٝيس ُىُيَ جُٔؼِْ جًُٟ أػى ك٠ ٞٞء جُٔكطحش جُؼِٔيس   

ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٓحوز جُٔكٌٔيٖ جُٔطهٛٛيٖ ذٔؿحٍ جُٔ٘حٛؽ ٠ٍٝم ضىٌيّ 

ِّٞ ذحُٔىجٌِ جإلػىجويس؛ ُطكىيى جُؼِّٞ، ٝذٌِيس جُؼِّٞ، ٝذؼٝ ٓؼ٠ِٔ ٝٓٞؾ٠ٜ جُؼ

آٌجتْٜ قٍٞ ٓىٟ جضٓحم أٛىجف جُىُيَ ٓغ جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ جُٔهطحٌ ذٌطحخ جُؼِّٞ، 

ًًُٝي ٓىٟ ٓ٘حْرس جْطٍجضيؿيحش جُطىٌيّ جُٔٓحػىز ٝجألٗٗطس جُطؼِئيس جٍُٔجو 

ض٘ليًٛح ذحُططحذغ، ٝأيٟحً ضكىيى ٓىٟ ٝٞٞـ وٌٝ جُٔؼِْ ٝجُطِٔيً. ٝك٠ ٞٞء ٝؾٜحش 

جُٓحوز جُٔكٌٔيٖ ضْ ٚيحؿس جُطؼىيبلش ٝض٘ليً جُطٞؾيٜحش، ٝأٚرف وُيَ جُٔؼِْ ٗظٍ 

ؾحُٛجً ذٌٛٞز ٜٗحتيس ُبلْطٍٖحو ذٚ ػ٘ى ضىٌيّ ٝقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ" ؛ ٝهى 

 ضٟٖٔ جُىُيَ ػىز ػ٘حٍٚ ضٔػِص ك٠ :

 . جُٔوىٓس 

 . نِليس ٓؼٍكيس ػٖ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝأْحُيد ضوىئٜح 

 ُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ًٝيليس ض٘ٔيطٜح .نِليس ٗظٍيس ػٖ ٜٓحٌجش ج 

                                           

 ( الصورة النهائية لدليل المعمم 5ممحق :)باستخدام المحطات العممية وفق األسموب التتابعى. 
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 .نِليس ٗظٍيس ػٖ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ًٝيليس هيحْٜح 

 .ّضكىيى جُٔكطحش جُؼِٔيس جُط٠ جْطهىٓص ك٠ جُطىٌي 

 . ٓٞٞٞػحش جُٞقىز جُٔهطحٌز ٝجُهطس جُُٓ٘يس ُطىٌيٜٓح 

 ."ٌُٕٞضكىيى جألٛىجف جُؼحٓس ُٞقىز " جألٌٜ ٝج 

 ِٔيس جُطىٌيّ ذحُٔكطحش جُؼِٔيس جُططحذؼيس .ضؼِئحش ُِٔؼِْ هرَ جُرىء ك٠ ػ 

 .ػىوجً ٖٓ جُٔٞجهغ ئٌُطٍٝٗيس جُؼِٔيس ٝجُطؼِئيس إلغٍجء جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ 

 :ٓؿٔٞػس جُىٌِٝ جُٔطٟٔ٘س ذحُٞقىز جُٔهطحٌز ، ٝجٖطِٔص ػ٠ِ 

 ػ٘ٞجٕ جُىٌِ . »

 جألٛىجف جًُِٓٞيس ُِىٌِ. »

 جُٔلحٛيْ جٍُتيٓس جُٔطٟٔ٘س ذحُىٌِ . »

 ٔطٗؼد جٍُٔجو ض٘ٔيطٜح نبلٍ جُىٌِ.ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُ »

 أذؼحو جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس جٍُٔجو ض٘ٗيطٜح نبلٍ جُىٌِ. »

 جُطٜيثس ُِىٌِ. »

 جألٗٗطس ٝجُْٞحتَ جُطؼِئيس. »

 نطٞجش جُٓيٍ ك٠ جُىٌِ. »

 أْثِس جُطوٞيْ جُطٌٞي٠٘ ك٠ ٜٗحيس ًَ وٌِ . »

 :إػذاد كشاط َشبط انزهًيز ٔفك األعهٕة انززبثؼٗ نهًذطبد انؼهًيخ -2

أػى ًٍجِ ٗٗح٠ جُطِٔيً ك٠ ٌٚٞز ْؿبلً ُ٘ٗح٠ٚ ك٠ ًَ كطٍز ٖٓ وٌِٝ 

وُيَ جُٔؼِْ ذحْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝكن جألِْٞخ جُططحذؼ٠، ٝهى هىٓص ٗٓهس ٓ٘ٚ 

ك٠ ذىجيس ًَ كطٍز وٌجْيس ٌَُ ٓؿٔٞػس ضؼحٝٗيس ؿيٍ ٓطؿحٗٓس. ٝقىو جُٜىف ٓ٘ٚ ك٠ 

 -جٌُٛٞيس -يس جألٌذغ )جالْطوٛحتيسقع جُطبلٓيً ػ٠ِ ض٘ليً أٗٗطس جُٔكطحش جُؼِٔ

جُوٍجتيس(؛ ٓغ ئؾٍجء ػىوجً ٖٓ جُؼِٔيحش جُؼوِيس أغ٘حء ٓؼحُؿس ٝض٘ليً ًٛٙ  -جإلٌُطٍٝٗيس

جألٗٗطس، ًٔح ٝظق ُكع جُطبلٓيً ػ٠ِ ٓٔحٌْس ػىوجً ٖٓ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ ذٛلس 

س، ػحٓس ٜٝٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ذٛلس نحٚس ٓػَ: جُطبلهس، ٝجٍُٔٝٗس، ٝجألٚحُ
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ٝئونحٍ ضكٓي٘حش  ٝجوٌجى جُؼبلهحش جُؿىيىز، ٝئػحوز جُطٛ٘يق، ٝجُطًٍيد ٝجُطأُيق،

  ٝضوىيْ ٌؤٟ ؾىيىز.

جُهرٍجء ٝهى ػٍٜ ًٍجِ ٗٗح٠ جُطِٔيً ػ٠ِ ٓؿٔٞػس جُٓحوز جُٔكٌٔيٖ ٝ  

 ٝهى أهٍٝج ذٛبلقيطٚ ُِططرين، ٝضْك٠ ٓؿحٍ جُٔ٘حٛؽ ٠ٍٝم ضىٌيّ جُؼِّٞ ٗلٜٓح، 

ش جُط٠ أٖيٍ ئُيٜح ، ٖٝٓ غْ أػىش جٌُٛٞز جُٜ٘حتيس ٌٍُجِ ٚيحؿس ػىوجً ٖٓ جُطؼىيبل

ٗٗح٠ جُطِٔيً ٝكن جألِْٞخ جُططحذؼ٠ ُِٔكطحش جُؼِٔيس

 . 

 إػذاد دنيم انًؼهى نزذسيظ انؼهٕو ثبعزخذاو انًذطبد انؼهًيخ ) أعهٕة انزٕاصٖ ( : -2

ٍٓش ػِٔيس ئػىجو وُيَ جُٔؼِْ ُطىٌيّ جُؼِّٞ ٝكن أِْٞخ جُطٞجَٟ ُطوىيْ   

 ٔكطحش جُؼِٔيس ذ٘لّ نطٞجش ٝٓؼحييٍ جألِْٞخ جُططحذؼ٠ قيع ضْ :جُ

ضكىيى جُٜىف ٖٓ وُيَ جُٔؼِْ ٝجًُٟ ضٔػَ ك٠ أٛىجف ػحٓس ٝأٛىجف نحٚس ذِـص  -أ 

 ( ٛىكحً ًِْٞيحً. 28)

جنطيحٌ جُٔكطٟٞ جُؼ٠ِٔ: ٝٛٞ ٗلّ ٓكطٟٞ ٝقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ" ُ٘لّ  –خ

 جُؼحّ جُىٌج٠ْ.

ٝضْ جُطأًى ٖٓ ٚىهٚ ٝغرحضٚ قيع ذِـص ٓؼحٓبلش جُػرحش ٠: ضكِيَ جُٔكطٟٞ جُؼِٔ -ؾـ

(1,23- 1,02 .) 

ضكىيى جألّْ ٝجُٔرحوب جُط٠ يٓط٘ى ئُيٜح ئػىجو وُيَ جُٔؼِْ: ٠ٛٝ ٗلّ جألّْ  –و

جُٔٓطٔىز ٖٓ جُ٘ظٍيس جُر٘حتيس ٝجُطؼِْ ج١ُٗ٘ ٝجُطؼِيْ جُٔطٔحيُ ٝٗظٍيس "ذٍٍٝٗ" 

 ٝ"ٌْٔحٕ". ٝ"ذيحؾيٚ"

 -جُؼِٔيس جُٔٓطهىٓس: ٠ٛٝ ٗلّ جُٔكطحش جألٌذغ )جالْطوٛحتيسضكىيى جُٔكطحش  –ٛـ

جُوٍجتيس( ُٔح ُٜح ٖٓ ٓٔيُجش ٝكوحً ُطريؼس جُطبلٓيً ٝجُٔكطٟٞ  -جإلٌُطٍٝٗيس -جٌُٛٞيس

 ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس.

ضكىيى جْطٍجضيؿيحش جُطىٌيّ جُٔٓحػىز: ٝهى قىوش أيٟح ك٠ جُؼٛق ج٠ًُ٘ٛ،  –ـ

 ُٔ٘حهٗس، ٝجُطؼِْ جُطؼح٠ٗٝ.ٝقَ جٌُٔٗبلش، ٝجُكٞجٌ ٝج

ضكىيى جألٗٗطس جُطؼِئيس ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ: ٠ٛٝ ذحُٔػَ ذٍجٓؽ جٌُٔريٞضٍ  –٠

جُطؼِئيس، ٝجألوٝجش ٝجألؾُٜز جُطؼِئيس، ٝئؾٍجء ذؼٝ جألٗٗطس ٝجُركٞظ 

 جٌُطٍٝٗيح، ٝجْطهىجّ جُ٘ٔحيؼ ٝجُؼي٘حش، ٝجُٔ٘حهٗحش جُؿٔحػيس.

أْحُيد جُطوٞيْ جُطٌٞي٠٘ )جُر٘حت٠( ٝجُطوٞيْ  ضكىيى أْحُيد جُطوٞيْ : ٝقىوش ك٠ –ى

 جُٜ٘حت٠. 

ٔػهٗ جبَت أخش اخزهف إػذاد دنيم انًؼهى ٔفك أعهٕة انزٕاصٖ ػٍ 

 أعهٕة انززبثغ فٗ انخطٕاد: 

 رذذيذ أعهٕة رمذيى انًذطبد انؼهًيخ انًخزبسح: –ٔ

                                           
 (الصورة النهائية لكراس 6ممحق : )وفق األسموب التتابعى لممحطات العممية اط التمميذنش. 



 م0297 سبتمبر          والعشرون               الثانىالمجلد                             التاسع العدد

 

 العممية  المجمة المصرية لمتربية

012 

 

( ٓكطس جْطوٛحتيس 08( ٓكطس ػِٔيس؛ َٝٝػص ذحُطٓحٟٝ ذٞجهغ )12ٚٔٔص ) 

( ٓكطس هٍجتيس؛ ٝجػطٔى 08( ٓكطس ئٌُطٍٝٗيس ٝ)08ٓكطس ٌٚٞيس ٝ) (08ٝ)

جُىُيَ ػ٠ِ ضوىيْ جُٔكطحش جألٌذغ ك٠ ًَ وٌِ ٖٓ جُىٌِٝ جُٔطٟٔ٘س ذحُٞقىز. 

 ٝهى ٚٔٔص ذٌَٗ ٓطٞجَٟ قيع:

 هٓٔص ضبلٓيً جُلَٛ ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ػَٔ ضؼحٝٗيس ؿيٍ ٓطؿحٗٓس. -

ش جألٌذغ؛ قيع ٠ِد ٖٓ ًَ ضِٔيً ضْ ضَٞيغ أكٍجو جُٔؿٔٞػس جُٞجقىز ػ٠ِ جُٔكطح -

ضٍى ٓؿٔٞػطٚ ٝجًُٛحخ ئ٠ُ ٓكطس ٓؼي٘س ػٗٞجتيحً؛ قيع ْيوحذَ ػ٘ى ٠حُٝطٜح أكٍجو 

 ٖٓ جُٔؿٔٞػحش جألنٍٟ.

ذـٍٜ ض٘ليً  -ؿيٍ ضبلٓيً ٓؿٔٞػطٚ -يٞؾٚ جُطِٔيً ئ٠ُ جُطؼحٕٝ ٓغ ٛإالء جُطبلٓيً  -

 جألٗٗطس جُٔكىوز ذحُٔكطس ٝكن َٖٓ ٓكىو.

ٖٓ ض٘ليً جُٜٔحّ ٝجألٗٗطس يطْ ضٞؾيٚ جُطِٔيً ئ٠ُ جٍُؾٞع ٌُٔحٕ ؾِِٞ ذؼى جالٗطٜحء  -

ٓؿٔٞػطٚ جألِٚيس؛ ذٔؼ٠٘ ضبله٠ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػس جألِٚيس ذؼى ض٘ليً جُٜٔحّ 

 ٝجألٗٗطس ٓغ ضبلٓيً آنٍيٖ ٖٓ جُٔؿٔٞػحش جألنٍٟ.

ال يٞؾى ض٘حٝخ ٛ٘ح ذَ ػَٔ ٓطىجنَ ٝٓطٞجَٟ ػ٠ِ جُٔكطحش جألٌذغ ك٠ يجش  -

ٌَُٝ ضِٔيً ٓكطس ٝجقىز كو١، ٝػ٘ى ضبلهيٚ َٓبلء جُٔؿٔٞػس يطْ ٓ٘حهٗس ٓح جُٞهص، 

ضَٞٚ ئُيٚ ٖٓ ٓؼِٞٓحش ٝٓبلقظحش ٝجْط٘طحؾحش ٝضلٓيٍجش ٌُِٔٗبلش ٝجُظٞجٍٛ 

 جُؼِٔيس جُٔطٟٔ٘س ذحُٔكطس جُط٠ ػَٔ ػِيٜح كو١.

ًٌٝٛج يطْ ضٞجَٚ هٍٗحء جُٔؿٔٞػس ذـٍٜ ضرحوٍ جُهرٍجش ٝضٌحَٓ جُٔؼِٞٓحش  -

 حٛيْ جُىٌِ جُٞجقى جُٔطٟٔ٘س ذؿٔيغ جُٔكطحش جُط٠ ٍٓٝج ػِيٜح كٍويحً.قٍٞ ٓل

 ٔرى اخزيبس أعهٕة انزٕاصٖ فٗ رمذيى انًذطبد انؼهًيخ ألَّ: 

يٓطـٍم ٝهطحً أهَ ٖٓ جألِْٞخ جُططحذؼ٠ ذٔح يط٠ٗٔ ٓغ جُٞهص جُٔكىو ذحُهطس  -

جألٗٗطس ك٠ جُُٓ٘يس؛ قيع يؼَٔ أِْٞخ جُطٞجَٟ ػ٠ِ ضىجنَ ض٘ليً جُٜٔحّ ٝئؾٍجء 

 يجش جُٞهص.

يطيف ُؿٔيغ أكٍجو جُٔؿٔٞػس ضكَٔ جُٔٓثُٞيس ػ٘ى ض٘ليً جألٗٗطس ٝؾٔغ جُٔؼِٞٓحش؛  -

ٓٔح يُيى ٖٓ كٍ٘ ضرحوٍ جُهرٍجش، ٝضؼِْ جُٔكطٟٞ ذٌَٗ ٓ٘طو٠ ضحّ؛ قيع ػَٔ 

 أػٟحء جُٔؿٔٞػس ػ٠ِ ؾٔيغ جُٔكطحش ذٌٛٞز كٍويس ضطِد جالػطٔحويس ٝجُطًٍيُ.

غ ضبلٓيً آنٍيٖ ٓهطِل٠ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ػٖ أكٍجو يطؼحَٓ جُطِٔيً ٓ -

 .ٓؿٔٞػطٚ؛ ٓٔح يٓحْٛ ك٠ ضٞكيٍ كٍ٘ ؾىيىز ُط٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ

يطيف كٍٚحً ُطٞجَٚ جُطِٔيً ٓغ أًرٍ ػىو ٌٖٓٔ ٖٓ جُطبلٓيً، ٝٓ٘حهٗطْٜ ٝجُطلحػَ  -

 ٓؼْٜ ٖٓ ٗحقيس ، ٝجُطلحػَ ٓغ أػٟحء ٓؿٔٞػطٚ ٖٓ ٗحقيس أنٍٟ.

إٔ يطيف كٍٚحً ُط٘ٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝجُطكٛيَ ٌٖٓٔ  -

ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ٖٓ نبلٍ ٌٍٓٝ جُطِٔيً جُٞجقى ذٔكطس ٝجقىز 

هى ضٓحػىٙ ػ٠ِ جًطٓحخ  -ٓوحٌٗس ذحألِْٞخ جُططحذؼ٠ -ُلطٍز َٓ٘يس ٠ٞيِس ٗٓريح 

٘لٓٚ، غْ ٗوِٜح ُرحه٠ َٓبلء ٓؿٔٞػطٚ جُٔؼِٞٓحش ٝجُٜٔحٌجش ٝجًطٗحكٜح ٝٓؼحُؿطٜح ذ

 جألِٚيس، ذحإلٞحكس ُٔح يٌطٓرٚ ٖٓ َٓبلء ٓؿٔٞػطٚ ػ٠ِ يجش جُ٘كٞ. 
 

 رذذيذ خطٕاد رُفيز انزذسيظ ٔفك أعهٕة انزٕاصٖ نهًذطبد انؼهًيخ: –ص
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قىوش نطٞجش ض٘ليً جُطىٌيّ ٝكن أِْٞخ جُطٞجَٟ ُِٔكطحش جُؼِٔيس ػ٠ِ جُ٘كٞ  

 جُطح٠ُ:

 ِ.ضكىيى أٛىجف جُىٌ -

 ضكىيى جُٔلحٛيْ ٝٓىُٞالضٜح جُؼِٔيس جُٔطٟٔ٘س ذٔكطٟٞ جُىٌِ. -

ضكىيى ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝأذؼحو جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس جُط٠ ئٌٖ ض٘ٔيطٜح  -

 نبلٍ جُىٌِ.

ضؿٜيُ جألوٝجش ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ جُٔ٘حْرس ٝٝٞؼٜح ػ٠ِ جُطحٝالش جُٔٔػِس ألٗٞجع  -

 جُٔكطحش جُؼِٔيس جألٌذغ.

 ضوىيْ جُطٜيثس ذأٗٔح٠ٜح جُٔط٘ٞػس. -

( ضبلٓيً 1ضوٓيْ جُطبلٓيً ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ػَٔ ضؼحٝٗيس ؿيٍ ٓطؿحٗٓس ذٞجهغ ) -

 ُِٔؿٔٞػس جُٞجقىز.

ضَٞيغ ًٍجِ جُ٘ٗح٠ ٌَُ ضِٔيً ػ٠ِ قىٙ ٝكن جُٔكطس جُؼِٔيس جُط٠ ْي٘طوَ ئُيٜح  -

 ُط٘ليً أٗٗططٜح.

ٓكطس ٓؼي٘س ٖٓ  ضٞؾيٚ ضبلٓيً ًَ ٓؿٔٞػس ُِطكٍى كٍويحً ًَ ْٜٓ٘ ٗكٞ -

جُٔكطحش جألٌذغ جُٔكىوز؛ ذكيع ضطبله٠ أػٟحء جُٔؿٔٞػحش جألنٍٟ قٍٞ 

 ٠حٝالش جُٔكطحش جألٌذغ.

قع ًَ ضِٔيً ػ٠ِ جُطؼحٕٝ ٓغ أػٟحء جُٔؿٔٞػحش جألنٍٟ ذـٍٜ ض٘ليً جُٜٔحّ  -

-81ٝجألٗٗطس جُٔوىٓس ػرٍ ٓكطس ػِٔيس ٓؼي٘س، ٝٝكن جُُٖٓ جُٔكىو ٌَُ ٓكطس )

 ( وهيوس.82

جُٔؼِْ ؾٔيغ جُٔؿٔٞػحش ؿيٍ جألِٚيس ػ٠ِ ؾٔيغ جُٔكطحش ٝيوىّ يطحذغ  -

جُطؼِئحش ٝجُطٞؾيٜحش قٍٞ ًيليس ض٘ليً جُٜٔحّ جُٔطؼِوس ذٌَ ٓكطس ػِٔيس، ٓغ ضلؼيَ 

 أوٝجش جُطوٞيْ جُر٘حت٠ )جٍُٔق٠ِ( أغ٘حء ػِٔيس جُطىٌيّ.

وػٞز ًَ ضِٔيً ذحُطكٍى ذٌَٗ كٍوٟ ػ٘ى جٗطٜحء جُؼَٔ ػ٠ِ ٓكططٚ جُؼِٔيس  -

 ٞخ ٌٓحٕ ؾِِٞ ٓؿٔٞػطٚ جألِٚيس جُط٠ ي٘ط٠ٔ ئُيٜح.ٚ

يكع جُٔؼِْ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جألِٚيس ػ٠ِ جُٔ٘حهٗس، ٝيلؼَ ؾِٓحش جُؼٛق  -

ج٠ًُ٘ٛ قٍٞ ٓح ضْ جُطَٞٚ ئُيٚ ٖٓ هرَ ًَ ضِٔيً ٖٓ قيع جْط٘طحؾحضٚ ٝضلٓيٍجضٚ 

 قٍٞ جٌُٔٗبلش ٝجُظٞجٍٛ جُٔطٟٔ٘س ذحُٔكطس جُؼِٔيس جُط٠ ػَٔ ػِيٜح.

جُٔؼِْ ؾٔيغ جُٔؿٔٞػحش جألِٚيس ٝيوىّ جُطؼِئحش ٝجُطٞؾيٜحش ذـٍٜ  يطحذغ -

ضرحوٍ جُهرٍجش ٝضٌحَٓ جُٔؼِٞٓحش قٍٞ ٓلحٛيْ جُىٌِ جُٞجقى جُٔطٟٔ٘س ذؿٔيغ 

 جُٔكطحش جُط٠ ٍٓٝج ػِيٜح كٍجوٟ. 

يوّٞ جُٔؼِْ ذؼِٔيس جُطوٞيْ جُٜ٘حت٠ ك٠ ٜٗحيس جُىٌِ ٖٓ نبلٍ ٓؿٔٞػس ٖٓ  -

حُيس ذؿحٗد ٓبلقظس أوجء ًَ ضِٔيً ُِٜٔحٌجش جُؼوِيس جألْثِس جُٔٞٞٞػيس ٝجُٔو

 ٝجُؼِٔيس وجنَ ٓؿٔٞػطٚ جألِٚيس أٝ ؿيٍ جألِٚيس.
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انصٕسح انُٓبئيخ نذنيم انًؼهى ثأعهٕة انزٕاصٖ –ل 
 

: 
جضرؼص ٗلّ جإلؾٍجءجش ك٠ ضكٌيْ وُيَ جُٔؼِْ جُػح٠ٗ ًيلٔح ضْ ك٠ جُىُيَ   

ٝك٠ ٞٞء أٌجء جُٓحوز جُٔكٌٔيٖ جألٍٝ؛ ٝيُي ٖٓ نبلٍ أِْٞخ  ٚىم جُٔكٌٔيٖ. 

ضْ ٚيحؿس جُطؼىيبلش ٝض٘ليً جُطٞؾيٜحش، ٝأٚرف وُيَ جُٔؼِْ جُػح٠ٗ ؾحُٛجً ذٌٛٞز 

 ٜٗحتيس ُطىٌيّ ٝقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ".

 إػذاد كشاط َشبط انزهًيز ٔفك أعهٕة انزٕاصٖ نهًذطبد انؼهًيخ: -4

ػ٠ِ  أػى ًٍجِ ٗٗح٠ جُطِٔيً ذكيع يطْ ضَٞيغ ٗٓهس ٓ٘ٚ ػ٠ِ ًَ ضِٔيً

قىٙ ٝكوحً ُ٘ٞع جُٔكطس جُؼِٔيس جُط٠ ْي٘طوَ ئُيٜح، ٝقىو جُٜىف ٓ٘ٚ ك٠ ضٗؿيغ ًَ 

ضِٔيً ك٠ ض٘ليً ٗٗح٠ جُٔكطس ٓغ َٓبلء ذحه٠ جُٔؿٔٞػحش جألنٍٟ ؿيٍ ٓؿٔٞػطٚ؛ 

ٝئؾٍجء جُؼِٔيحش جُؼوِيس أغ٘حء ٓؼحُؿس ٝض٘ليً ًٛٙ جألٗٗطس، غْ ضرحوٍ ٝٓ٘حهٗس ٓح 

جألِٚيس هرَ ٜٗحيس جُىٌِ ٝضكص ئٍٖجف جُٔؼِْ. ضَٞٚ ئُيٚ ٓغ أػٟحء ٓؿٔٞػطٚ 

ٝجضرؼص ٗلّ ئؾٍجءجش ٞرطٚ ًٔح ضْ ٓغ ًٍجِ ٗٗح٠ جُطِٔيً ٝكن جألِْٞخ 

، ٖٝٓ غْ أػىش جٌُٛٞز جُٜ٘حتيس ٌٍُجِ ٗٗح٠ جُطِٔيً ٝكن أِْٞخ جُطٞجَٟ جُططحذؼ٠

ُِٔكطحش جُؼِٔيس

 . 

 انزجشيت االعزطالػٗ نًٕاد انجذش: -5
ٖ ٖٓ ٓؼ٠ِٔ جُؼِّٞ أقىٛٔح ذٔىٌْس جُٔ٘طُٙ جإلػىجويس ضْ جالْط٘حو ئ٠ُ جغ٘ي

ُِر٘يٖ ٝجألنٍ ذٔىٌْس جُٜٗيى قٔىٟ ُِر٘يٖ، قيع هحٓح ذطؿٍيد وُي٠ِ جُٔؼِْ 

ًٍٝجْط٠ جُ٘ٗح٠ ػ٠ِ ٓؿٔٞػطيٖ جْططبلػيطيٖ ٖٓ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ 

جُط٠  ( ضبلٓيً ٌَُ ٓؿٔٞػس؛ ٝيُي ذـٍٜ ٓؼٍكس جُٛؼٞذحش2، ذِؾ ػىو أكٍجوٛٔح )

ٌٖٓٔ إٔ ضظٍٜ ػ٘ى جُطىٌيّ ذحُٔكطحش جُؼِٔيس ُؼي٘س جُركع جألْحْيس ْٞجء 

ذحألِْٞخ جُططحذؼ٠ أٝ ذأِْٞخ جُطٞجَٟ ػ٘ى ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ُِطبلٓيً. ٖٝٓ 

نبلٍ جُطؿٍيد جالْططبلػ٠ ٝذطىٌيّ ٓٞٞٞػيٖ ٖٓ ًَ وُيَ ك٠ ذىجيس جُلَٛ 

ٞذحش ضَٞيغ جُٔكطحش ًٝيليس ّ؛ أٌٖٓ جُطؼٍف ػ٠ِ ٚؼ8102جُىٌج٠ْ جُػح٠ٗ 

جُطؿٍٞ ٝجُط٘حٝخ ػِيٜح، ٝضْ جُطأًى ٖٓ ٚبلقيس ٓٞجو جُركع ُِططرين جُطؿٍير٠ 

 جألْح٠ْ.

: ٍٓش ػِٔيس ضؿٜيُ ٝئػحوز HBDIصبَيبً: رمُيٍ يميبط ْيشيبٌ نهغيطشح انذيبغيخ

ضو٘يٖ ٓويحِ ٛيٍٓحٕ ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس ٝجْطهىجٓٚ ُطٛ٘يق ػي٘س جُركع ٝكوحً 

 جُطحُيس: ُِهطٞجش

قىو جُٜىف ٖٓ جُٔويحِ ك٠ ضٛ٘يق ضبلٓيً جُٛق  رذذيذ انٓذف يٍ انًميبط: –أ 

ٝكوحً ألٗٔح٠ جُٓيطٍز  -ك٠ ذىجيس ػِٔيس جُطىٌيّ -جألٍٝ جإلػىجوٟ ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش 

جُىٓحؿيس؛ ذـٍٜ جُطكون ٖٓ ٓىٟ أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس 

 حٕ ك٠ ض٘ٔيس ٓطـيٍجش جُركع جُطحذؼس.ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓ

                                           
 ( الصورة النهائية لدليل المعمم باستخدام المحطات العممية وفق أسموب التوازى. 7ممحق :)  
 (الصورة النهائية لكراس نشاط التمميذ8ممحق : )  لممحطات العممية وازىموب التأسوفق. 
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ٍٓحٕ ُِٓيطٍز ـــحِ ٛيـــــْ ٓويــــ: ٚٔة ـــ ٔصف انًميبط

ذـٍٜ  Herrmann Brain Dominance Instrument(1997)جُىٓحؿيس

ضكىيى أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ٝهيحِ ضلٟيبلش جُٔطؼِْ ك٠ ٠ٍيوس جُطلٌيٍ ٝأٗٔح٠ ٓؼحُؿطٚ 

( كوٍز081) ُِٔؼِٞٓحش ك٠ قيحضٚ جُيٞٓيس، ٝضٌٕٞ ٖٓ

هحتٔس ػ٠ِ ٗظٍيس جُىٓحؽ  

ج٠ٌُِ، ٝٚيـص ذكيع ضٔػَ أؾُجء جُىٓحؽ جألٌذغ، ُٝطٛ٘ق أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ُىٟ 

 جُٔطؼِٔيٖ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُ:

ئػَ ج١ُٔ٘ جُٔ٘طو٠ ٝيٗيٍ ُِؿُء جأليٍٓ جُؼِٟٞ ٖٓ جُىٓحؽ  :Q-Aانجضء األٔل 

ٓغ جُكوحتن ٝجُريحٗحش  ٝضىٌٝ ٓلٍوجضٚ قٍٞ ضكِيَ جألقىجظ أٝ جألكٌحٌ ٝجُطؼحَٓ

 ٝجإلقٛحتيحش ذٔٞٞٞػيس. 

: ئػَ ج١ُٔ٘ جإلؾٍجت٠ ٝيٗيٍ ُِؿُء جأليٍٓ جُٓل٠ِ ٖٓ جُىٓحؽ Q-B انجضء انضبَٗ 

ٝضىٌٝ ٓلٍوجضٚ قٍٞ جُط٘ليً ٝئوجٌز جُٞهص ٝجُط٘ظيْ ٝجُطٍضيد ٝٓؼٍكس جُطلحٚيَ 

 ٝئٗؿحَ جُؼَٔ. 

ؿُء جألئٖ جُٓل٠ِ ٖٓ ئػَ ج١ُٔ٘ جالؾطٔحػ٠ ٝيٗيٍ ُِ :Q-C انجضء انضبنش 

جُىٓحؽ ٝضىٌٝ ٓلٍوجضٚ قٍٞ جُٔٗحػٍ ٝجالٛطٔحّ ٝجُؼبلهحش ٓغ جألنٍيٖ ٝجُطؼحٕٝ 

 ٝجُٔٗحًٌس ٝجُؼٞج٠ق جإلٗٓحٗيس.

ئػَ ج١ُٔ٘ جُهيح٠ُ ٝيٗيٍ ُِؿُء جألئٖ جُؼِٟٞ ٖٓ جُىٓحؽ،  :Q-D انجضء انشاثغ 

ٝجُ٘ظٍز جُٗحِٓس  ٝضىٌٝ ٓلٍوجضٚ قٍٞ جُطلٌيٍ جالذطٌحٌٟ ٝجالْطٍجضيؿ٠ جُٔـحٍٓز

 ٝجُطؿىيى ٝجالًطٗحف ٝجٍُٔٝٗس.

ٝجْطهىّ جُرحقع جُ٘ٓهس جُؼٍذيس ُٔويحِ ٛيٍٓحٕ جُٔرٓطس ٝجُٔطٌٞز
*
   ٖٓ

( كوٍز َٓٞػس ذحُطٓحٟٝ ػ٠ِ جألٌذؼس 23( ، ٝضٌٞٗص ٖٓ )8108هرَ جُكُي٠ٔ )

( كوٍز ٌَُ ؾُء، ٝضٛق 01( ذٔؼىٍ )Q-A, Q-B, Q-C, Q-Dأؾُجء ُِىٓحؽ )

ٗح٠حش جُكيحضيس جُط٠ ئٌٖ إٔ يلِٟٜح جُطبلٓيً ك٠ ضؼِْٜٔ ٝضؼحِْٜٓ ٓغ ِِْٓس ٖٓ جُ٘

 جآلنٍيٖ، ٝضٔيُ جُٔويحِ ذُٜٓٞٚ كْٜ ٓلٍوجضٚ ٝجالْطؿحذس ُٜح. 

 

 جـ ــــ طشيمخ رصذيخ انًميبط:
( كوٍز ئيؿحذيس 01ضٌٕٞ جُٔويحِ ٖٓ أٌذؼس أهٓحّ، يكطٟٞ ًَ هْٓ ػ٠ِ )

( ئيج ًحٗص ئؾحذطٚ 0ٝئ٘ف جُطِٔيً وٌؾس ) أٝ ِْريس، ٌَُٝ كوٍز ذىيِيٖ )ٗؼْ/ ال(.

)ٗؼْ( أٝ وٌؾس )ٚلٍ( ئيج ًحٗص ئؾحذطٚ )ال( ٝيُي ذحُ٘ٓرس ُِلوٍجش جإليؿحذيس، 

ٝجُؼٌّ ذحُ٘ٓرس ُِلوٍجش جُِٓريس. ٝضْ ضوىيٍ ػىو جُلوٍجش جُط٠ أؾحخ ػِيٜح جُطِٔيً 

ويحِ ٖٞٔ ًَ ٌذغ ٖٓ ئٌذحع جُىٓحؽ، ذٔؼ٠٘ إٔ ٌَُ ضِٔيً أٌذغ وٌؾحش ػ٠ِ جُٔ

ًَ وٌؾس ضٔػَ ٗٔطحً ٖٓ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس، ٝٚ٘لص وٌؾحش جُطبلٓيً ػ٠ِ 

 (.01 -01(، ًٝريٍ) 0 -2(، ٝٓط١ْٞ ) 1 -1ًَ ٌذغ ٝكوحً ُِطىٌيؽ: هِيَ ) 

                                           
 ( النسخة العربية الكاممة لمق2ممحق :).ياس هيرمان لمسيطرة الدماغية 

 مقياس هيرمان لمسيطرة الدماغية المستخدم فى البحث.(: 3ممحق )*  
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: ضْ ٚيحؿس ضؼِئحش جُٔويحِ ُططٞجكن ٓغ جُريثس جٍُٔٛيس رؼهيًبد انًميبط -د

حُٜىف ٓ٘ٚ ٝضٍٖىْٛ ٌُيليس جالْطؿحذس ٝضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس، ٝذكيع ضؼٍكْٜ ذ

ُلوٍجضٚ، ٝػٍٜ ٗٔٞيؾحً ُِلوٍز ٝجالْطؿحذس، ٓغ ػىّ ضكىيى ١ٔٗ جُلوٍجش ك٠ 

جُٔويحِ قٍٚحً ػ٠ِ جُٔٞٞٞػيس ٝجُىهس ٖٓ ؾحٗد جُطبلٓيً ٝػىّ ضكيُْٛ ١ُٔ٘ 

 ٓكىو.

 ْـ ـــ إػبدح رمُيٍ انًميبط: 

 :صذق انًميبط 
ػٍٞٚ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔكٌٔيٖ ضْ جُطأًى ٖٓ ٚىم جُٔويحِ ٖٓ نبلٍ   

ك٠ ٓؿحٍ ػِْ جُ٘لّ جُطؼِي٠ٔ ٝجُٛكس جُ٘لٓيس ذؿحٗد نرٍجء جُٔ٘حٛؽ ٠ٍٝم 

ضىٌيّ جُؼِّٞ إلذىجء جٍُأٟ قٍٞ ٓىٟ ٝٞٞـ جُٔلٍوجش ٝٓ٘حْرطٜح ُويحِ أٗٔح٠ 

جُٓيطٍز جُىٓحؿيس، ٝٓىٟ ٓبلتٔس ٚيحؿطٜح ُهٛحتٙ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس. 

ُٔلٍوجش ك٠ ٞٞء ٓبلقظحش جُٔكٌٔيٖ ٝٓوطٍقحضْٜ ٝهى ػىُص ٚيحؿس ذؼٝ ج

 ُطٛرف أَْٜ كٜٔحً ُِطبلٓيً، ك٠ قيٖ ُْ يطْ ئٞحكس أٝ قًف أٟ ٓلٍوجش.

 :صجبد انًميبط 
"، جُٔ٘حْرس ُطريؼس ٓوحييّ 81ٌيطٗحٌوْٕٞ-ضْ جُطأًى ٖٓ جُػرحش ذطٍيوس "ًٞوٌ

ٍٝ )ٗؼْ/ ال(، قيع ٠رن جُٔويحِ ػ٠ِ ػي٘س جْططبلػيس ٖٓ ضبلٓيً جُٛق جأل

( ضِٔيًجً، 21ٝذِؾ ػىوٛح) جُٔ٘طُٙ ُِر٘يٖ ٝجُٜٗيى قٔىٟ ُِر٘يٖ،جإلػىجوٟ ذٔىٌْط٠ 

( ٠ٛٝ ضؼى ٓورُٞس ألؿٍجٜ جُططرين ك٠ جُركع 1,222ٝهىٌ ٓؼحَٓ جُػرحش ذحُوئس)

 جُكح٠ُ

 :صيٍ انًميبط 
قىو َٖٓ جُٔويحِ ػٖ ٠ٍين قٓحخ َٖٓ ضبلٓيً جإلٌذحػ٠ جألٍٝ َٖٝٓ ضبلٓيً 

غْ قٓحخ جُٔط١ْٞ ُئلٌذحػييٖ، ٝذِؾ َٖٓ جُٔويحِ ذًٜٙ جُطٍيوس  جإلٌذحػ٠ جألنيٍ،

 ( وهيوس.21)

 -ٝذًُي أٚرف جُٔويحِ ؾحُٛجً ُِططرين ػ٠ِ ضبلٓيً ػي٘س جُركع جألْحْيس  

ذـٍٜ ضٛ٘يلْٜ ٝكوحً ألٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ئ٠ُ   -ك٠ ذىجيس ػِٔيس جُطىٌيّ

نيح٠ُ ٖٓ أٗٔح٠ جُطلٌيٍ ٝكوح ضبلٓيً يٟٝ ١ٔٗ ٓ٘طو٠ أٝ ئؾٍجت٠ أٝ جؾطٔحػ٠ أٝ 

 ُ٘ظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ ُٜيٍٓحٕ.

 

 صبنضبً : إػذاد أدٔاد انجذش 

 إػذاد اخزجبس يٓبساد انزفكيش انًزشؼت فٗ انؼهٕو : -0

ٍٓش ػِٔيس ئػىجو جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ك٠ جُؼِّٞ ٝكوحً ُِهطٞجش         

 جُطحُيس :

النطرحٌ ُويحِ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ٛىف ج رذذيذ انٓذف يٍ االخزجبس: –أ 

ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ؛ ذـٍٜ جُطكون ٖٓ ٓىٟ أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ 

 ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ك٠ ض٘ٔيطٜح.
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ذؼى جال٠بلع ػ٠ِ ػىو ٖٓ جُركٞظ ٝجُىٌجْحش جُٓحذوس  ة ــــ رذذيذ أثؼبد االخزجبس:

( 8103( ٝجُؼٔٞوٟ)٠8102 ض٘حُٝص جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٓػَ ػٔحٌ)جُط

( ٝيُي ٖٓ قيع  ٜٓحٌجضٚ ًٝيليس هيحْٜح 8102( ٝٛ٘ىجٟٝ)8102ٝؾحوجُكن)

ٝض٘ٔيطٜح؛ ضْ ضكىيى أذؼحو جالنطرحٌ ك٠ ػىز ٜٓحٌجش ضٔػِص ك٠: جوٌجى جُؼبلهحش 

 -ٌؤٟ ؾىيىزئونحٍ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ  -جُطًٍيد ٝجُطأُيق -ئػحوز جُطٛ٘يق -جُؿىيىز 

 جألٚحُس.  -جٍُٔٝٗس -جُطبلهس

ضٔص ٚيحؿس ٓلٍوجش جالنطرحٌ ذٌٛٞز ضطٞجكن ٓغ صيبغخ يفشداد االخزجبس:  -جــ

 ٠ريؼس ًَ ٜٓحٌز يويٜٓح جالنطرحٌ؛ ًُج ضأُق جالنطرحٌ ٖٓ ذؼىيٖ ضٔػبل ك٠:

ٚيـص ٓلٍوجضٚ ُويحِ ٜٓحٌجش جوٌجى جُؼبلهحش جُؿىيىز، ٝئػحوز  انجؼذ األٔل: -

ق، ٝجُطًٍيد ٝجُطأُيق، ٝئونحٍ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ ٌؤٟ ؾىيىز، ٝذِؾ ػىوٛح جُطٛ٘ي

( ٓلٍوز ٖٓ ٗٞع جالنطيحٌ ٖٓ ٓطؼىو، َٝٓٞػس ذحُطٓحٟٝ ػ٠ِ جُٜٔحٌجش 81)

جألٌذغ، ٝضٟٔ٘ص ٓوىٓس ك٠ ٌٚٞز ظٞجٍٛ ػِٔيس أٝ أقىجظ أٝ ٓٞجهق قيحضيس ك٠ 

، Free Contentّٞ ذيثس جُٔطؼِْ ٍٓضرطس ذٌَٗ ٓرحٍٖ ذحُٔكطٟٞ جُكٍ ُٔٞجو جُؼِ

 ٝض٠ِ ًَ ٓوىٓس أٌذؼس ذىجتَ؛ ٝجقى ٜٓ٘ح ئػَ جإلؾحذس جُٛكيكس  ٝجُرحه٠ نطأ.

: ٚيـص ٓلٍوجضٚ ُويحِ ٜٓحٌجش جُطبلهس، ٝجٍُٔٝٗس، ٝجألٚحُس، ٝذِؾ انجؼذ انضبَٗ -

( ٓلٍوجش ٖٓ ٗٞع جألْثِس جُٔوحُيس ٓلطٞقس جُٜ٘حيس، ٝٚيـص ًَ ٓلٍوز ٖٓ 3ػىوٛح )

جألوجء جُٔطِٞخ ٖٓ جُطِٔيً، قيع ِٖٔص ٌِٓٗس ضططِد جإلؾحذس ٓوىٓس يكىو كيٜح 

ػٜ٘ح ٝقِٜح، أٝ ظحٍٛز يطِد ضلٓيٍٛح، ٝضْ جالْطؼحٗس ذحٍُْٞٓحش جُطٞٞيكيس ػ٘ى 

ػٍٜ جُٔلٍوجش ذٔح ضطٟٔ٘ٚ ٖٓ ٌٓٗبلش ٝظٞجٍٛ. ٝيطِد ٖٓ جُطِٔيً جإلؾحذس ك٠ 

ٌٖٔ ٖٓ جألكٌحٌ أٝ جْطٔحٌز ذيٟحء نحُيس ٖٓ أٟ ٓؼِٞٓحش، ٝػِيٚ ًطحذس أًرٍ ػىو ٓ

 جإلؾحذحش جُٔكطِٔس كيٜح.

( ٓلٍوز، ٝأٌكن ذٚ ٚلكس 21ٝهى ضٟٖٔ جالنطرحٌ ًٌَ ك٠ ٌٚٞضٚ جألُٝيس ػ٠ِ ) 

جُطؼِئحش؛ ضٟٔ٘ص ًيليس جإلؾحذس ػٖ ٓلٍوجش جُرؼىيٖ، ٌٝٝػ٠ كيٜح جُىهس 

 ٝجُٞٞٞـ ٝجُُٜٓٞس .

 د ـــــ رصذيخ االخزجبس:
( ذحُ٘ٓرس 0ضٛكيكٚ ػ٠ِ ئػطحء وٌؾس ) : ضؼطٔى ٠ٍيوسثبنُغجخ نهجؼذ األٔل -

ُبلْطؿحذس جُٛكيكس ػ٠ِ ٓلٍوجش جالنطيحٌ ٖٓ ٓطؼىو، ٝوٌؾس) ٚلٍ( ُبلْطؿحذس 

 جُهطأ أٝ جُٔطًٍٝس.

: ضؼطٔى ٠ٍيوس ضٛكيكٚ ػ٠ِ ككٙ ٝضكِيَ ئؾحذحش جُطِٔيً ثبنُغجخ نهجؼذ انضبَٗ -

غْ قٓحخ  -ألكٌحٌذؼى ضٞؾيٚ ٌُطحذٚ أًرٍ ػىو ٌٖٓٔ ٖٓ ج -ػٖ أْثِس جُٔلٍوجش جُٓص

 جُىٌؾحش جُطحُيس:

: ضْ ٓ٘ف وٌؾس ٝجقىز ٌَُ جْطؿحذس ٚكيكس ًطرٜح جُطِٔيً؛ ذٔؼ٠٘ إٔ دسجخ انطاللخ -

وٌؾس جُطبلهس ضٓحٟٝ ػىو جألكٌحٌ جُؼِٔيس جُٛكيكس جُط٠ يٌطرٜح جُطِٔيً ذؼى قًف 

 جألكٌحٌ جُهطأ أٝ جٌٌٍُٔز. 

حٌ جُط٠ ض٘ط٠ٔ ُلثس ٓؼي٘س، قيع ضْ ٓ٘ف وٌؾس ٝجقىز ُؿٔيغ جألكٌ دسجخ انًشَٔخ: -

ضْ ضٛ٘يق جْطؿحذحش ٝأكٌحٌ جُطِٔيً ئ٠ُ كثحش أٝ ٓؿٔٞػحش أٝ ٝؾٜحش ٗظٍ ٓؼي٘س، 
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وٌؾس ٝجقىز ٍُِٔٝٗس.  -ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ ػىوٛح -ض٠ِ يُي ئػطحء ًَ كثس ٖٓ جألكٌحٌ

ٝوٌؾس جٍُٔٝٗس جٌُِيس ػ٠ِ ًَ ٓلٍوز ضؼحوٍ ػىو جُلثحش جُط٠ ظٍٜش ك٠ جْطؿحذحش 

 .جُطِٔيً

: ضْ ٓ٘ف وٌؾس ٌَُ كٌٍز ًطرٜح جُطِٔيً، ٝضطلحٝش وٌؾحش أكٌحٌ دسجخ األصبنخ -

جُطِٔيً ػ٠ِ جُٔلٍوز جُٞجقىز ك٠ ٞٞء ٓىٟ ٗىٌضٜح ٝػىّ ٖيٞػٜح ٝػىّ ٓأُٞكيطٜح، 

ٝضكٓد وٌؾس جألٚحُس ٖٓ نبلٍ قٓحخ وٌؾس ضٌٍجٌ جُلٌٍز ك٠ جْطؿحذحش جُطِٔيً 

جُلٌٍز َجوش وٌؾس أٚحُطٜح. ٝهى ضْ َٝٓبلءٙ جألنٍيٖ، ًِٝٔح هِص وٌؾس ضٌٍجٌ 

ضلٍيؾ جْطؿحذحش ؾٔيغ جُطبلٓيً ػ٠ِ جُٔلٍوز جُٞجقىز، غْ قٓحخ وٌؾس جألٚحُس ٖٓ 

 ( جُطح0:٠ُنبلٍ قٓحخ جُ٘ٓرس جُٔثٞيس ُطٌٍجٌ جُلٌٍز ٖٝيٞػٜح ًٔح ك٠ جُؿىٍٝ)

 (: يؼيبس رمذيش ٔدغبة دسجخ أصبنخ أفكبس انزالييز نهًفشدح انٕادذح0جذٔل)

 

 

 
 

ذؼى جالٗطٜحء ٖٓ ئػىجو جالنطرحٌ ذٌٛٞضٚ جألُٝيس ػٍٜ ػ٠ِ ـــــ صذق االخزجبس: ْـ 

ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٓحوز جُٔكٌٔيٖ ك٠ ٓؿحٍ جُٔ٘حٛؽ ٠ٍٝم ضىٌيّ جُؼِّٞ ٝذؼٝ 

ٓؼ٠ِٔ ٝٓٞؾ٠ٜ جُؼِّٞ ذحُٔىجٌِ جإلػىجويس؛ ذـٍٜ ئذىجء آٌجتْٜ قٍٞ ٓىٟ 

ٟ وهس ٝٝٞٞـ ُٖٔٞيس ٓلٍوجش جالنطرحٌ ُٜٔحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد، ٝٓى

جُطؼِئحش، ٝٓىٟ ٓ٘حْرس جُٔلٍوجش ُطريؼس ُِطبلٓيً، ٝٓىٟ ٓ٘حْرس ًَ ٓلٍوز 

ُِٜٔحٌز جُط٠ ضويٜٓح. ٝهى ضْ ئؾٍجء جُطؼىيبلش جُط٠ أٖيٍ ئُيٜح ٖٓ هرَ جُٓحوز 

جُٔكٌٔيٖ ْٞجء ك٠ ٓلٍوجش جُرؼى جألٍٝ أٝ جُرؼى جُػح٠ٗ ٖٓ قيع ْبلٓس جُٛيحؿس 

 ٝجُىهس ٝجُٞٞٞـ.

٠رن جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد االعزطالػٗ نالخزجبس:  انزجشيت -ٔ 

( ضِٔيًجً ٖٓ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذٔىٌْس ْهح 28ذٌٛٞضٚ جألُٝيس ػ٠ِ )

ٝيُي ُِطأًى ٖٓ ٝٞٞـ  -٠ٛٝ ؿيٍ ٓىجٌِ جُطؿٍذس جألْحْيس ُِركع  -جإلػىجويس، 

 جُٔ٘حْد ُططريوٚ. جُطؼِئحش ٝجُٔلٍوجش، ٝجُٞهٞف ػ٠ِ ٓىٟ غرحضٚ، ٝقٓحخ جُُٖٓ

ًٍٝٗرحل؛  -: ضْ قٓحخ ٓؼحَٓ غرحش جالنطرحٌ ذحْطهىجّ ٓؼحَٓ أُلح صجبد االخزجبس  ¤

( ؛ ٠ٛٝ هئس ٓورُٞس 1,223ٝهى ذِؾ ٓؼحَٓ غرحش جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد )

ئقٛحتيحً ضٗيٍ ئ٠ُ إٔ جالنطرحٌ جُٔؼى يطٔطغ ذىٌؾس ػحُيس ٖٓ جُػرحش؛ ٝػِيٚ ج٠ٔإٔ 

 بلقيس جالنطرحٌ ًأوجز ضٓطهىّ ُويحِ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد .جُرحقع ٖٓ ٚ

ضْ ضوىيٍ جُُٖٓ جُٔٓطـٍم ك٠ جإلؾحذس ػٖ أْثِس جالنطرحٌ صيٍ االخزجبس:   ¤

ضبلٓيً( جًُيٖ أٜٗٞج جإلؾحذس، غْ ضْ  2ضبلٓيً( ٝجإلٌذحػ٠ جألنيٍ) 2ُئلٌذحػ٠ جألٍٝ )

 ( وهيوس.23) قٓحخ هئس جُٔط١ْٞ ُُِٖٓ جُٔٓطـٍم ك٠ جإلؾحذس، ٝذِؾ

( وٌؾس ذٔؼىٍ وٌؾس 81ذِـص جُىٌؾس جٌُِيس ُِرؼى جألٍٝ ) رمذيش دسجخ االخزجبس: ¤

ٝجقىز ٌَُ ٓلٍوز، ذي٘ٔح ُْ ضكىو وٌؾس ًِيس ُِرؼى جُػح٠ٗ قيع ٝؾٚ جُطبلٓيً إل٠بلم 
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جُؼ٘حٕ ك٠ جُطلٌيٍ ًٝطحذس أًرٍ ػىو ٌٖٓٔ ٖٓ جألكٌحٌ ػ٘ى جإلؾحذس ػٖ جُٔلٍوجش 

س جٌُِيس ُِرؼى جُػح٠ٗ ػ٠ِ ٓؿٔٞع وٌؾحش جُطبلهس ٝجٍُٔٝٗس جُٓص، ٝضؼطٔى جُىٌؾ

ٝجألٚحُس. ٝذؼى ضٛكيف جالنطرحٌ ضٟحف وٌؾس جُرؼى جُػح٠ٗ ُىٌؾس جُطِٔيً ػ٠ِ 

 ٓلٍوز(.81جُرؼى جألٍٝ)

 انصٕسح انُٓبئيخ الخزجبس يٓبساد انزفكيش انًزشؼت: -ص

ٌجش جُطلٌيٍ ( ٓلٍوز؛ ُويحِ ٜٓح21ضٔػَ جالنطرحٌ ك٠ ٌٚٞضٚ جُٜ٘حتيس ٖٓ ) 

جُٔطٗؼد ك٠ جُؼِّٞ؛ ٝػِيٚ أٚرف جالنطرحٌ ٚحُكحً ُبلْطهىجّ ٝئٌٖ جُػوس ك٠ ٗطحتؽ 

( جُطح٠ُ يكىو ٓٞجٚلحش جنطرحٌ 8ضطريوٚ ػ٠ِ ػي٘س جُركع جألْحْيس، ٝجُؿىٍٝ)

ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ك٠ ٌٚٞضٚ جُٜ٘حتيس

. 

 ؼهٕو(: يٕاصفبد اخزجبس يٓبساد انزفكيش انًزشؼت فٗ ان 2جذٔل) 

 يٓبساد انزفكيش انًزشؼت
رٕصيغ 

 انًفشداد

يجًٕع 

 انًفشداد

دسجخ 

 انًفشداد

انٕصٌ 

 انُغجٗ

انجؼذ 

 األٔل

 :21 6 6 6 -0 جوٌجى جُؼبلهحش جُؿىيىز

 :21 6 6 02 -7 ئػحوز جُطٛ٘يق

 :21 6 6 08 -02 جُطًٍيد ٝجُطأُيق

ئونحٍ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ 

 ٌؤٟ ؾىيىز
09- 24 6 6 21: 

انجؼذ 

 بَٗانض

 جُطبلهس

25- 21 6 

 ؿيٍ ٓكىوز

 ؿيٍ ٓكىوز جٍُٔٝٗس :21

 ؿيٍ ٓكىوز جألٚحُس

 :011 21 21 االخزجبس ككم

ٍٓش ػِٔيس ئػىجو ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس  إػذاد يميبط انكفبءح انزاريخ انًذسكخ : -2

 جُٔىًٌس ٝكوح ُٔح يأض٠:

ُىٟ ضبلٓيً  جضيس جُٔىًٌسٛىف ُويحِ جٌُلحءز جًُ رذذيذ انٓذف يٍ انًميبط : –أ 

جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ؛ ُِطكون ٖٓ ٓىٟ أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش 

 جُؼِٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ك٠ ض٘ٔيطٜح.

: ُطكىيى أذؼحو جُٔويحِ ضْ جال٠بلع ػ٠ِ ذؼٝ جُىٌجْحش رذذيذ أثؼبد انًميبط  –ة  

جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝكن ٓوحييّ ٓط٘ٞػس ٝجُركٞظ جُٓحذوس جُط٠ ض٘حُٝص هيحِ 

( ٝأوّ 8102( ٝأذْٞطس)8103( ٍْٝٔز )8103( ٍٝٗٛ)8102ٓػَ: ػرىجٍُجَم)

(، ٝػِيٚ قىوش أذؼحو ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس ك٠ 8102( ٝٚحُف)8102ٖٝطحش)

                                           
 ( 9ممحق:) فى العموم. ة الختبار مهارات التفكير المتشعبالصورة النهائي 
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جُٟر١  -جُىجكؼيس جًُجضيس -ئوجٌز جالٗلؼحالش -نٔٓس أذؼحو ٠ٛ: جُٞػ٠ ذحًُجش

  ُطوٞيْ جًُجض٠.ج -جالؾطٔحػ٠

ٚيـص ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼرحٌجش ضطٞجكن ٓغ أذؼحو جــ ـــ صيبغخ يفشداد انًميبط: 

جُٔويحِ جُهٔٓس جٍُٔضرطس ذحٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس، ذكيع ضٌٕٞ ك٠ ٌٚٞز ؾىُيس 

ضططِد جنطبلف ٝؾٜحش ٗظٍ جُطبلٓيً قُٜٞح، ٝذكيع ضٌٕٞ ذؼٝ ًٛٙ جُؼرحٌجش 

يس، ٝهىٓص ٍٓضرس ذٌَٗ ػٗٞجت٠. ٝهى جْطهىّ ئيؿحذيس ٝجُرؼٝ جآلنٍ ٜٓ٘ح ِْر

ٗحوٌج( ُطٛ٘يق  –أقيحٗح -جُطىٌيؽ جُػبلغ٠ جُهح٘ ذطٍيوس " ُيٌٍش" )وجتٔح 

جْطؿحذحش جُطبلٓيً ػ٠ِ ػرحٌجش جُٔويحِ، ٖٝٓ غْ ضكىيى وٌؾس جُٔٞجكوس ػ٠ِ ًَ 

( ػرحٌز 12ػرحٌز ٖٓ ػرحٌجضٚ. ٝهى جٖطَٔ جُٔويحِ ك٠ ٌٚٞضٚ جألُٝيس ػ٠ِ )

حُطٓحٟٝ ػ٠ِ جألذؼحو جُهٔٓس ُِٔويحِ، ٝأٌكن ٓؼٚ ٚلكس ُِطؼِئحش َٓٞػس ذ

 ذـٍٜ ذيحٕ ًيليس جالْطؿحذس ُؼرحٌجش جُٔويحِ ٖٓ هرَ جُطبلٓيً.

ضْ ػٍٜ جُٔويحِ ذؼى جالٗطٜحء ٖٓ ئػىجو ٌٚٞضٚ جألُٝيس ػ٠ِ د ـــ صذق انًميبط: 

ُطؼِي٠ٔ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔكٌٔيٖ ك٠ ٓؿحالش جُٔ٘حٛؽ ٠ٍٝم جُطىٌيّ ٝػِْ جُ٘لّ ج

ٝجُٛكس جُ٘لٓيس؛ ٝيُي ُريحٕ ٓىٟ ٓ٘حْرطٚ ُِـٍٜ جًُٟ أػى ٖٓ أؾِٚ، ُٝطكىيى 

ٓىٟ جٌضرح٠ جُؼرحٌجش ذحألذؼحو جُهٔٓس جُٔٔػِس ٌُِلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس، ُِٝطأًى ٖٓ 

ْبلٓس ػرحٌجضٚ ُـٞيحً ٝػِٔيحً، ٝٓىٟ ئيؿحذيطٜح أٝ ِْريطٜح، ٝهى ضْ ئؾٍجء جُطؼىيبلش 

 ٖ هرَ جُٓحوز جُٔكٌٔيٖ .جُط٠ أٖيٍ ئُيٜح ٓ

ضْ ضطرين جُٔويحِ ػ٠ِ ػىوجً ٖٓ ضبلٓيً انزجشيت االعزطالػٗ نهًميبط :  -ْـ 

جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذٔىٌْس ْهح جإلػىجويس، ٠ٛٝ يجش ٓؿٔٞػس جُطبلٓيً جًُيٖ 

ضِٔيًجً، ٝيُي ( 22) ٠رن ػِيْٜ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد، قيع ذِؾ ػىوْٛ

 جُٔويحِ، ًًُٝي قٓحخ جُُٖٓ جُٔ٘حْد ُططريوٚ: ُطكىيى ٓىٟ غرحش

ًٍٝٗرحل  -قٓد ٓؼحَٓ جُػرحش ُِٔويحِ ذحْطهىجّ ٓؼحَٓ " أُلح صجبد انًميبط:   

(؛ ٠ٛٝ هئس ٓ٘حْرس ئقٛحتيحً ضىٍ ػ٠ِ غرحش 1,218"؛ ٝذِؾ ٓؼحَٓ جُػرحش )

 جُٔويحِ ٝٚبلقيطٚ ُبلْطهىجّ ًأوجز ضطرن ُويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس.

هىٌ جُُٖٓ جًُٟ جْطـٍم ُىٟ ضبلٓيً جإلٌذحػ٠ جألٍٝ ًًُٝي ٍ انًميبط: صي  

ضبلٓيً جإلٌذحػ٠ جألنيٍ ك٠ جالْطؿحذس ُؿٔيغ ػرحٌجش جُٔويحِ، غْ ضْ قٓحخ ٓط١ْٞ 

 ( وهيوس .21جُُٖٓ ُطبلٓيً جإلٌذحػييٖ ك٠ جالْطؿحذس، ٝذِؾ ٓط١ْٞ َٖٓ جُٔويحِ )

ذ٘حًء ػ٠ِ آٌجء جُٔكٌٔيٖ، ٝضْ ضْ قًف نّٔ ػرحٌجش  رذهيم ػجبساد انًميبط:  

( ػرحٌز ْحُرس ُويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ 02( ػرحٌز ٓٞؾرس، ٝ)82ضكىيى )

 جُطبلٓيً.

( 02( ٓٞؾرس، ٝ)82( ػرحٌز؛ )11ضٌٕٞ جُٔويحِ ٖٓ)رمذيش دسجخ انًميبط:   

-8-2ْحُرس ، ٝهى ٓ٘كص جُؼرحٌجش جُٔٞؾرس جُٔٔػِس ٌُِلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس وٌؾحش ) 

 –0ٗحوٌج(، ذي٘ٔح ٓ٘كص جُؼرحٌجش جُٓحُرس وٌؾحش )  –أقيحٗح -( ٝكوحً ُِطىٌيؽ )وجتٔح0
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(. ٖٝٓ غْ هىٌش جُىٌؾس جٌُِيس )جُؼظ٠ٔ( ُٔويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس 2 -8

 ( وٌؾس .11( وٌؾس، ٝجُىٌؾس جُٛـٍٟ ) 081)

 :انصٕسح انُٓبئيخ نًميبط انكفبءح انزاريخ انًذسكخ -ٔ

( ػرحٌز؛ 11ِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ك٠ ٌٚٞضٚ جُٜ٘حتيس ٌٕٓٞ ٖٓ )أٚرف ٓويح

َٝػص ذحُطٓحٟٝ ػ٠ِ أذؼحو جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس جُهٔٓس جُٔكىوز ِْلحً؛ ٖٝٓ غْ 

جػطرٍ جُٔويحِ ٚحُكحً ًأوجز ضطرن ك٠ ضؿٍذس جُركع جألْحْيس، ٝجُؿىٍٝ جُطح٠ُ 

ك٠ ٌٚٞضٚ جُٜ٘حتيسيِهٙ ٓٞجٚلحش ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس 

. 

 (: يٕاصفبد يميبط انكفبءح انزاريخ انًذسكخ 2جذٔل) 

 

 

 

 

 

ٍٓش ػِٔيس ئػىجو جنطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ ٝكوحً إػذاد اخزجبس رذصيم انؼهٕو: -2

 ُِهطٞجش جُطحُيس:

ُىٟ ضبلٓيً  ٛىف جالنطرحٌ ُويحِ ضكٛيَ جُؼِّٞ رذذيذ انٓذف يٍ االخزجبس : –أ  

؛ ُِطكون ٖٓ أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ

 ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ك٠ جُطكٛيَ.

: ٚيـص جُٔلٍوجش ٖٓ ٗٞع أْثِس جالنطيحٌ ٖٓ ٓطؼىو، صيبغخ يفشداد االخزجبس -ة 

قيع ضٌٞٗص جُٔلٍوز ٖٓ ٓوىٓس يطرؼٜح أٌذؼس ذىجتَ؛ ذىيَ ئػَ جإلؾحذس جُٛكيكس 

أ، ٝجقطٞش جُٔوىٓحش ػ٠ِ ذؼٝ جٌُٛٞ أٝ جٍُّْٞ، ٝجٖطِٔص جٌُٛٞز ٝجُرحه٠ نط

( ٓلٍوز َٓٞػس ػ٠ِ ٓٓطٞيحش )جُطًًٍ، ٝجُلْٜ، 13جألُٝيس ُبلنطرحٌ ػ٠ِ )

ٝجُططرين، ٝجُطكِيَ، ٝجُطًٍيد، ٝجُطوٞيْ(، ٝضْ ضكىيى ضؼِئحش جالنطرحٌ، ٠ٍٝيوس 

 جُطٛكيف ٝضوىيٍ جُىٌؾحش، ًٔح ْٚٔ ٓلطحـ ضٛكيف جإلؾحذحش .

ػٍٞص جٌُٛٞز جألُٝيس ُبلنطرحٌ ػ٠ِ ٗلّ ٓؿٔٞػس جــ ـــ صذق االخزجبس: 

جُٔكٌٔيٖ؛ ٝيُي ُطكىيى ٓىٟ جٌضرح٠ جُٔلٍوجش ذحُٔٓطٞيحش جُٔٓطٜىكس، ُٝريحٕ ٓىٟ 

ْبلٓطٜح ػِٔيحً ُٝـٞيحً ٝوهس ٚيحؿطٜح، ٝٓىٟ ُٖٜٔٞح ٝٓ٘حْرطٜح ُِطبلٓيً، ٝهى ضْ 

كٌٔيٖ ٓػَ ئػحوز ٚيحؿس ذؼٝ جُٔلٍوجش، ئؾٍجء جُطؼىيبلش جُط٠ أٖيٍ ئُيٜح ٖٓ جُٔ

 ٝضـييٍ ٓٓطٞيحش جُرؼٝ جآلنٍ. 

ضْ ضطرين جالنطرحٌ ػ٠ِ يجش جُٔؿٔٞػس انزجشيت االعزطالػٗ نالخزجبس:  -د 

ضِٔيًجً، ( 22) جالْططبلػيس ٖٓ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ، ٝجُط٠ ذِؾ ػىوٛح

                                           
 ( الصور 11ممحق :)ة النهائية لمقياس الكفاءة الذاتية المدركة. 
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جُطٔييُ ٌَُ ٓلٍوز،  ٝيُي ُكٓحخ ٓؼحٓبلش جُُٜٓٞس ٝجُٛؼٞذس، ًًُٝي ٓؼحٓبلش

 ٝذيحٕ ٓىٟ غرحش جالنطرحٌ ٝضكىيى َٖٓ ضطريوٚ.

   :ذٍجٕٝ" ُكٓحخ ٓؼحَٓ غرحش  -جْطهىٓص ٓؼحوُس " ْريٍٓحٕ صجبد االخزجبس

(؛ ٠ٛٝ هئس ٓ٘حْرس ئقٛحتيحً ضٗيٍ ئ٠ُ إٔ جنطرحٌ 1,238جالنطرحٌ، ٝذِـص هئطٚ )

ى ٖٓ ٚبلقيطٚ ُِططرين ضكٛيَ جُؼِّٞ يطٛق ذىٌؾس غرحش ػحُيس، ٖٝٓ غْ ضْ جُطأً

 ًأوجز ٖٓ أوٝجش جُركع.

   :ضْ ضوىيٍ جُُٖٓ جُٔٓطـٍم ك٠ جإلؾحذس ػٖ ٓلٍوجش جالنطرحٌ صيٍ االخزجبس

 ( وهيوس .11ذ٘لّ جُطٍيوس جُٔٓطهىٓس ْحذوحً ؛ ٝهى قىو َٖٓ جالنطرحٌ ك٠ )

  : ضْ قًف أٌذغ ٓلٍوجش ُؼىّ ض٘حْد ٓؼحٓبلش جُُٜٓٞس  رذهيم أعئهخ االخزجبس

 (.1,82 – 1,03ٞذس ُٜح ، ًٔح إٔ ٓؼحٓبلش ضٔييُٛح ُْ ضوغ ك٠ جُٔىٟ ) ٝجُٛؼ

  :( وٌؾس، 18ذِـص جُىٌؾس جٌُِيس )جُؼظ٠ٔ( ُبلنطرحٌ) رمذيش دسجخ االخزجبس

ٝجُىٌؾس جُٛـٍٟ )ٚلٍ( وٌؾس؛ ٝهى نٛٙ ٌَُ ٓلٍوز يؿحخ ػٜ٘ح ئؾحذس 

 ٚكيكس وٌؾس ٝجقىز، ٝٚلٍ ُئلؾحذس جُهطأ أٝ جُٔطًٍٝس. 

 انُٓبئيخ الخزجبس رذصيم انؼهٕو:  انصٕسح -ْـ

( ٓلٍوز؛ َٝػص ػ٠ِ وٌِٝ جُٔكطٟٞ 18ضٌٞٗص جٌُٛٞز جُٜ٘حتيس ُبلنطرحٌ ٖٓ )

؛ ٖٝٓ غْ أٚرف " جألٌٜ ٝجٌُٕٞ"، ٝػ٠ِ جُٔٓطٞيحش جُٔؼٍكيس جُٓطسجُؼ٠ِٔ ُٞقىز 

جنطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ ٚحُكحً ُِططرين ك٠ ضؿٍذس جُركع جألْحْيس، ٝيِهٙ جُؿىٍٝ 

جٚلحش جنطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ ك٠ ٌٚٞضٚ جُٜ٘حتيسجُطح٠ُ ٓٞ

 . 

 

 (: يٕاصفبد اخزجبس رذصيم انؼهٕو 4جذٔل) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                           
 ( الصورة النهائية ال11ممحق :)ختبار تحصيل العموم 
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  ساثؼبً : رُفيز انذساعخ انزجشيجيخ 

ضٔػَ جُٜىف ٖٓ جُىٌجْس جُطؿٍيريس ُِركع انٓذف يٍ انذساعخ انزجشيجيخ نهجذش:  -0

ٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِك٠ ضؼٍف ٓىٟ 

جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس 

 ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس.

 جٖطَٔ جُركع ػ٠ِ جُٔطـيٍجش جُطحُيس :يزغيشاد رجشثخ انجذش :  -2

 جُططحذؼ٠ : جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )جُٔكطحش جُؼِٔيس ذحألِْٞخيزغيشاد يغزمهخ- 

جُطٍيوس جُٔؼطحوز( ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس  -جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞخ جُطٞجَٟ

 نيح٠ُ( ًٔطـيٍ ضٛ٘يل٠. -جؾطٔحػ٠ –ئؾٍجت٠ –)ٓ٘طو٠

 ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد، ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس، ٝضكٛيَ يزغيشاد ربثؼخ :

 جُؼِّٞ.

ً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ضٔػَ ٓؿطٔغ جُركع ك٠ ؾٔيغ ضبلٓي يجزًغ انجذش:  -2

ذٔىجٌِ ٓكحكظس ًلٍ جُٗيم، ٝجُِٔطكويٖ ذلٍٛٞ جُؼِّٞ جُلَٛ جُىٌج٠ْ جُػح٠ٗ 

 8102/8102ُِّؼحّ 

قىوش غبلظ ٓىجٌِ ذطٍيوس ػٗٞجتيس ٖٓ ذيٖ اخزيبس ػيُخ انجذش انزجشيجيخ:  -4

جُٔىجٌِ جإلػىجويس جُٔٞؾٞوز ذاوجٌز ٍٖم ًلٍ جُٗيم جُطؼِئيس، غْ جنطيٍ كٛبلً 

حً ٖٓ ذيٖ كٍٛٞ جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذٌَ ٓىٌْس ٖٓ جُٔىجٌِ جُػبلظ، ػٗٞجتي

ٝقىو ٝجقىجً ْٜٓ٘ ُئػَ جُٔؿٔٞػس جُٟحذطس، ذي٘ٔح جُلِٛيٖ جآلنٍيٖ ٓػبل 

 جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريس جأل٠ُٝ ٝجُطؿٍيريس جُػحٗيس ٝيُي ذطٍيوس ػٗٞجتيس أيٟحً. 

ضطرين ٓويحِ ٛيٍٓحٕ  ض٠ِ جنطيحٌ ػي٘س جُركع رصُيف ػيُخ انجذش انزجشيجيخ: -5

ػ٠ِ ضبلٓيً جُلٍٛٞ جُػبلغس ُطٛ٘يلْٜ ئ٠ُ جألٗٔح٠ جألٌذؼس ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس 

، ٝٓط١ْٞ 1 -1نيح٠ُ( ٝكن ضىٌيؽ جُىٌؾحش )هِيَ  -جؾطٔحػ٠ –ئؾٍجت٠ –)ٓ٘طو٠

( ٓؿٔٞػس كٍػيس، 08(؛ ٖٝٓ غْ أٚرف ػىو جُٔؿٔٞػحش)01 -01، ًٝري0ٍ -2

ػي٘س جُركع ٝكوحً ُِٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس ( جُطح٠ُ ٓٞجٚلحش 2ٝيٞٞف جُؿىٍٝ)

 ٝألٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس:
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(: يٕاصفبد ػيُخ انجذش ٔفك انًؼبنجبد انزذسيغيخ ٔأًَبط انغيطشح 5جذٔل)

 انذيبغيخ نٓيشيبٌ

 

 

 

 

 

 

 

 رطجيك أدٔاد انجذش لجهيبً : -6

٠روص أوٝجش جُركع جُػبلظ ػ٠ِ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ   

( ٓحٌِ ذحُلَٛ جُػح٠ٗ ُِؼحّ جُىٌج٠ْ 82 -02جُٟحذطس ك٠ جُلطٍز ٖٓ )ٝجُٔؿٔٞػس 

ّ ؛ ذـٍٜ جُطأًى ٖٓ ضؿحّٗ ٝضٌحكإ أكٍجو ػي٘س جُركع ٝيُي هرَ 8102/8102

ئؾٍجء جُٔؼحُؿس جُطؿٍيريس، ٝهى جْطهىّ أِْٞخ ضكِيَ جُطرحيٖ جُػ٘حت٠ ُطكىيى والُس 

ٖٓ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز  جُلٍٝم ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ

جُىٓحؿيس جألٌذؼس ك٠ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس 

( جُطح٠ُ ٗطحتؽ جُططرين 3جُٔىًٌس ٝجنطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ هرِيحً ، ٝيِهٙ جُؿىٍٝ)

 جُور٠ِ ألوٝجش جُركع.

ٕػبد جً( نذسجبد رالييز ان4ً×  2(: َزبئج رذهيم انزجبيٍ انضُبئٗ )6جذٔل )

 يٍ رٖٔ أًَبط انغيطشح انذيبغيخ األسثؼخ في انزطجيك انمجهٗ ألدٔاد انجذشانضالس 
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 هئس ( جُٔري٘س ذحُؿىٍٝ جُٓحذن أ1ٕ×  2ٝيطٟف ٖٓ ٗطحتؽ ضكِيَ جُطرحيٖ جُػ٘حت٠ )

) ف( ُِططرين جُور٠ِ ألوٝجش جُركع ؿيٍ وجُس ئقٛحتيحً؛ ذٔؼ٠٘ أٗٚ ال ضٞؾى كٍٝم 

يحً ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ هرِيحً )ضٍؾغ وجُس ئقٛحت

ُِٔؼحُؿس جُطىٌيٓيس(، ًًُٝي ال ضٞؾى كٍٝم وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش 

ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جألٌذغ )ضٍؾغ ألٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس( ك٠ جنطرحٌ ٜٓحٌجش 

ٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ هرِيحً ؛ ٓٔح جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝجنطرح

 ( هرِيحً. 08يىٍ ػ٠ِ ضٌحكإ ٝضؿحّٗ ٓؿٔٞػحش جُركع )

 انخطخ انضيُيخ نزطجيك رجشثخ انجذش: -7

ضْ ض٘ظيْ ٝقىز "جألٌٜ ٝجٌُٕٞ"  ك٠ ٌٚٞز وٌِٝ ٓطؼحهرس ذٔح يطٞجكن ٓغ ْيٍ 

( كطٍز ذٞجهغ قٛطيٖ ُِلطٍز جُٞجقىز، 08نطس جُىٌجْس، ٝضْ ض٘حُْٜٝ ذحُطىٌيّ ك٠ )

وهيوس. ٠ٝروحً ُِٜٔ٘ؽ جُٔؼطٔى ٖٓ َٝجٌز  12ذِؾ جُٔىٟ ج٠ُُ٘ٓ ُِكٛس جُٞجقىز ٝ

ّ ضْ ضىٌيّ ٓوٌٍ جُؼِّٞ ذٞجهغ كطٍضيٖ أْرٞػيحً 8102/8102جُطٍذيس ٝجُطؼِيْ ُِؼحّ 

( 3ػ٠ِ ٓىجٌ جُلَٛ جُىٌج٠ْ جُػح٠ٗ، ٖٝٓ غْ ذِؾ َٖٓ ضىٌيّ جُٞقىز جُٔهطحٌز )

 أْحذيغ .

 يجيخ : انزذسيظ أٔ انًؼبنجبد انزجش -8

جُٔ٘طُٙ هرَ ض٘ليً جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس أؾٍيص ٓوحذبلش ٓغ ٓؼ٠ِٔ جُؼِّٞ ذٔىٌْط٠ 

ُويحٜٓٔح ذطىٌيّ ٓكطٟٞ جُٞقىز ُل٠ِٛ  جإلػىجويس ٝجُٜٗيى قٔىٟ ُِر٘يٖ

جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ ٝجُػحٗيس ذحْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞذ٠ 

ذـٍٜ ذيحٕ أٛىجف ُِركع، ٝضٞٞيف أّْ جُططحذغ ٝجُطٞجَٟ ػ٠ِ جُطٍضيد؛ ٝيُي 

ٞجش جُطىٌيّ ٝضىٌيرٜٔح ػ٠ِ جْطهىجٜٓح ــى نطـــس ٝضكىيـــحش جُؼِٔيــجُٔكط

ضٞجَٟ( ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ، ٝضؼٍيلٜٔح ذأوٝجٌ جُٔؼِْ ٝجُطِٔيً أغ٘حء ػِٔيس  -)ضطحذغ 

 جُطىٌيّ، ٝضكىيى ًيليس ض٘ظيْ جُريثس جُٛليس. ًٔح ضْ ضُٝيى ًَ ٜٓ٘ٔح ذ٘ٓهس ٖٓ

أٓح ٓؼِْ جُٔؿٔٞػس  وُيَ جُٔؼِْ ًٍٝجِ جُ٘ٗح٠ ٝكوحً ألِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش.

جُٟحذطس كوى جنطيٍ ٖٓ ٓىٌْس ػ٠ِ ػرى جٌٌُٗٞ ُِطؼِيْ جألْح٠ْ ٝهحّ ذحُطىٌيّ 

 ذحُطٍيوس جُط٠ جػطحو جُطىٌيّ ذٜح ك٠ كٍٛٞ جُؼِّٞ. 

ش ٝهى ػَٔ جُرحقع ػ٠ِ ضٞكيٍ جألوٝجش ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ جُهحٚس ذحُٔكطح  

جُؼِٔيس، ًٔح قٍ٘ ػ٠ِ َيحٌز جُٔىٌْطيٖ أغ٘حء كطٍز جُططرين ُٔطحذؼس ئؾٍجءجش 

جُطىٌيّ ٖٓ هرَ جُٔؼِٔيٖ، ُٝلص ٗظٍٛٔح وجتٔحً ُبلُطُجّ ذىُي٠ِ جُٔؼِْ ٌٍٝٞٝز 

ضٗؿيغ ضبلٓيًْٛ ػ٠ِ جْطهىجّ ًٍجْط٠ جُ٘ٗح٠، ْٝحػى ٝؾٞو جُرحقع ػ٠ِ 

٠ نَِ ػِٔيس ض٘ظيْ جُريثس ٓٞجؾٜس ذؼٝ ٚؼٞذحش جُططرين ٝجُط٠ ضٔػَ أٜٛٔح ك

جُٛليس ٝٚؼٞذس جُكًٍس ٝجُط٘حٝخ ػ٠ِ جُطحٝالش جُهحٚس ذحُٔكطحش جُٔهطِلس 

 ذكٍيس ًحكيس، ٝػىّ ضٞظيق جُطبلٓيً ٌٍُجِ جُ٘ٗح٠ ذىٌؾس ًريٍز. 

ٝهى القع جُرحقع ئهرحٍ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ ُِؼَٔ ػ٠ِ أٗٗطس جُٔكطحش   

ُٔطؼس ٝجُىجكؼيس ٖٓ نبلٍ ض٘ليً جُٜٔحّ جُؼِٔيس، ًٝحٗص ٛ٘حى وٌؾس ٖٓ جُكٍيس ٝج

جُٔطٟٔ٘س ذحُٔكطحش، ًٔح ٝؾى ضلحػبلً ذيٖ جُطبلٓيً ٝٓكطٟٞ جألٗٗطس جُطؼِئيس 
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ٝذيٖ ذؼْٟٜ جُرؼٝ، ًٝحٕ ٛ٘حى قٍٚحً ْٜٓ٘ ػ٠ِ جضرحع ضٞؾيٜحش ًبل جُٔؼِٔيٖ 

ُط٘ليً جُٜٔحّ ذٔهطِق أٗٞجع جُٔكطحش، ًٔح القع جُرحقع جٗىٓحؼ جُطبلٓيً ٖٓ يٟٝ 

ٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِلس ٓغ أٗٗطس جُطؼِْ جُٔط٘ٞػس ذىٌؾحش ٓطلحٝضس ٝكوحً أ

ألٗٔح٠ جُٓيطٍز جُٓحتىز ُىيْٜ، ٝهى جْطـٍم ضىٌيّ جُٞقىز ك٠ جُلٍٛٞ جُػبلغس 

 ّ.8/2/8102ّ قط٠ 82/2/8102( كطٍز جذطىجء ٖٓ 08)

 انزطجيك انجؼذٖ ألدٔاد انجذش :  -9

ِٔؿٔٞػحش جُػبلظ؛ ٠روص أوٝجش جُركع ضطريوحً ػود جالٗطٜحء ٖٓ ضىٌيّ جُٞقىز ُ

ذؼىيحً ػ٠ِ ضبلٓيً ػي٘س جُركع، ذٜىف ضوىيٍ جُىٌؾس جٌُِيس جُرؼىيس ألوجءجضْٜ ػ٠ِ 

 جألوٝجش جُػبلظ.

 اخزيبس األعبنيت اإلدصبئيخ انًُبعجخ نًؼبنجخ انجيبَبد: -01

أوٝجش  جْطهىٓص جألْحُيد جإلقٛحتيس جآلضيس ُٔؼحُؿس جُريحٗحش جُ٘حضؿس ػٖ ضطرين 

 جُركع جُػبلظ :

 .Two-Way Analysis of Variance (3 x 4)ضكِيَ جُطرحيٖ جُػ٘حت٠ -

 إلؾٍجء جُٔوحٌٗحش جُٔطؼىوز ذيٖ جُٔطْٞطحش. Scheffe جنطرحٌ "ٖيليٚ" -

 ُطكىيى والُس جُلٍٝم ذيٖ جُٔطْٞطحش جُٔطؼىوز.  Tukey HSD جنطرحٌ "ض٠ًٞ" -

قٓحخ ٍٓذغ ئيطح ) -
2

 جألغٍ. ( ُطكىيى قؿْ d، ٝهئس )(

 ٓؼحوُس "ذيٍْٕٞ " ُطوىيٍ ٓؼحٓبلش جالٌضرح٠. -

 

 َزبئــــج انجذــــش :
جُرٍٗحٓؽ جإلقٛحت٠ جْطهىٓص جألْحُيد جإلقٛحتيس جُٔ٘حْرس ٝٗلًش ٖٓ نبلٍ  

SPSS 22 الْطهبل٘ جُ٘طحتؽ ٝضكِيِٜح ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُ : 

 انُزبئج انخبصخ ثبخزجبس يٓبساد انزفكيش انًزشؼت  : -0

ين جُرؼىٟ النطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد جُطكون ٖٓ ٚكس جْطٜىف جُططر

 جُلٍٜٝ جُطحُيس:

(  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) انفشض األٔل:-

ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ 

طىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ضٍؾغ النطبلف جُٔؼحُؿحش جُ

 ٠ٍيوس ٓؼطحوز(. -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس -ٓططحذؼس 

(  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) انفشض انضبَٗ:-

ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ 

ىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ضٍؾغ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُ

 نيح٠ُ(. -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ –ٓ٘طو٠ 

( ُِطلحػَ  ≤ 1,12يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) انفشض انضبنش:-

٠ٍيوس  -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس -ذيٖ جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 
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نيح٠ُ(  -طٔحػ٠ جؾ –ئؾٍجت٠ –ٓؼطحوز( ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ 

 ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُطبلٓيً ػي٘س جُركع.

( النطرحٌ ًٛٙ x1 2ٝجْطهىّ أِْٞخ ضكِيَ جُطرحيٖ جُػ٘حت٠ ُطٛٔيْ ػح٠ِٓ)

جُلٍٜٝ جُهحٚس ذٜٔحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ، ٝضِهٛص ًٛٙ جُٔؼحُؿس جإلقٛحتيس 

 ( جآلض٠ :2ك٠ جُؿىٍٝ)

ز انًجًٕػبد ( نذسجبد راليي4×  2بيٍ انضُبئٗ )(: َزبئج رذهيم انزج7جذٔل )

يٓبساد انزفكيش فٗ اخزجبس  أًَبط انغيطشح انذيبغيخ نٓيشيبٌيٍ رٖٔ  انضالس 

 انًزشؼت

 

 

 

 

 ( جُٓحذن أٗٚ:2( جُٔري٘س ذؿىٍٝ )1×  2ضكِيَ جُطرحيٖ جُػ٘حت٠ )ٝيطٟف ٖٓ ٗطحتؽ 

ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ  ٘ٔيســـــ يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيًح ُِٔؼحُؿس جُطىٌيٓيس ك٠ ض أ
وٌؾحش ضبلٓيً ؾى كٍٝم وجُس ئقٛحتيًح ذيٖ ٓطْٞطحش ؛ ذٔؼ٠٘ أٗٚ ضٞجُٔطٗؼد

؛ ضٍؾغ ئ٠ُ أِْٞخ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼدجُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جنطرحٌ 
 ( ٝهيScheffeْجُٔؼحُؿس جُطىٌيٓيس. ُٝٔؼٍكس جضؿحٙ جُلٍٝم ضْ قٓحخ ٓٛلٞكس هيْ )

 (2  ،d  ) ٍ( جُطح2:٠ًُٔح ٛٞ ٓٞٞف ذؿىٍٝ )ُريحٕ قؿْ جألغ 
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( Scheffe(: انًزٕعطبد انذغبثيخ ٔاالَذشافبد انًؼيبسيخ ٔليى) 8جذٔل) 

( فٗ انزطجيك 2  ،d) رالييز انًجًٕػبد انضالس ٔليى يٍ يزٕعطبدنهفشٔق ث
 انجؼذٖ الخزجبس يٓبساد انزفكيش انًزشؼت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (
*

 (1,12ئقٛحتيحً  ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس )وجُس  (

           (


 1,2≤ ( قؿْ جألغٍ ًريٍ ٝوجٍ ئقٛحتيح ٝك٠ جُٔىٟ 

 يطٟف ٖٓ جُؿىٍٝ جُٓحذن أٗٚ:

يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريس  -0

ك٠ جأل٠ُٝ )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( ٝجُطؿٍيريس جُػحٗيس)ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس( 

ٔنصبنخ رالييز جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد )جألذؼحو ًٌَٝ(؛ 

 انًجًٕػخ انزجشيجيخ األٔنٗ )يذطبد ػهًيخ يززبثؼخ(.

يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريس  -8

جُططرين جُرؼىٟ  جأل٠ُٝ )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( ٝجُٟحذطس )جُطٍيوس جُٔؼطحوز( ك٠

ٔنصبنخ رالييز انًجًٕػخ النطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد)جألذؼحو ًٌَٝ( ؛ 

 انزجشيجيخ األٔنٗ )يذطبد ػهًيخ يززبثؼخ(.
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يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريس  -2

ُططرين جُرؼىٟ جُػحٗيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس( ٝجُٟحذطس )جُطٍيوس جُٔؼطحوز( ك٠ ج

ٔنصبنخ رالييز انًجًٕػخ النطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد)جألذؼحو ًٌَٝ( ؛ 

 انزجشيجيخ انضبَيخ )يذطبد ػهًيخ يٕاصيخ(.

ٝيؼ٠٘ ٓح ْرن ٝؾٞو كٍٝم وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً 

جى جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد )جوٌ

جُؼبلهحش جُؿىيىز، ٝئػحوز جُطٛ٘يق، ٝجُطًٍيد ٝجُطأُيق، ٝئونحٍ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ 

ٌؤٟ ؾىيىز، ٝجُطبلهس، ٝجٍُٔٝٗس، ٝجألٚحُس، ٝجُٜٔحٌجش ًٌَ(، ضٍؾغ النطبلف 

٠ٍيوس  -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس -جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

نٗ)يذطبد ػهًيخ يززبثؼخ( يمبسَخ ٔنصبنخ انًجًٕػخ انزجشيجيخ األٔٓؼطحوز(، 

ٔػهيّ يًكٍ ؛  ثبنًجًٕػخ انزجشيجيخ انضبَيخ )يذطبد ػهًيخ يٕاصيخ( أٔ انضبثطخ

 . انفشض األٔللجٕل 

( إٔ قؿْ ضأغيٍ جُطىٌيّ )ذٔكطحش ػِٔيس 2ًٔح يطٟف ٖٓ ؾىٍٝ )

ًريٍ ك٠ ض٘ٔيس  -ٓوحٌٗس ذحُطٍيوس جُٔؼطحوز -ذٔكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس ( -ٓططحذؼس

ٖ ــص ذيـــــح ضٍجٝقــ( dُٜٔش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُطبلٓيً ؛ قيع إٔ هيْ ) ٜٓحٌج

ٝك٠ ٞٞء  ؛( جُٔؼيحٌيس1,2( ٠ٛٝ هيْ ٍٓضلؼس ذٔوحٌٗطٜح ذحُوئس )1,10 – 1,02) 

ك٠ أٗٚ يٞؾى أغٍ ًريٍ النطبلف انغؤال األٔل  ٓح ضوىّ ضٌٕٞ ضٔص جإلؾحذس ػٖ

ٓٞجَٟ( ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ  –أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ) ضطحذؼ٠ 

جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أٗٔح٠ جُٓيطٍز 

جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ؛ ُٝٛحُف جُٔكطحش جُؼِٔيس )ٓططحذؼس( يِيٜح جُٔكطحش جُؼِٔيس 

 )ٓٞجَيس( ٓوحٌٗس ذحُطٍيوس جُٔؼطحوز. 

كي ض٘ٔيس  طٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕنطبلف أٗٔح٠ جُٓييٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ال ة ـــــــ

؛ ذٔؼ٠٘ ٝؾٞو كٍٝم وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد

ٜٓحٌجش ( كي جنطرحٌ نيح٠ُ -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –ٓ٘طو٠ جُطبلٓيً يٟٝ جألٗٔح٠ )

" Tukey HSD، ُٝٔؼٍكس جضؿحٙ جُلٍٝم جْطهىّ جنطرحٌ "ض٠ًٞ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد

ٌٗحش جُٔطؼىوز ذيٖ أَٝجؼ ٓطْٞطحش وٌؾحش جُطبلٓيً ك٠ جُٔؿٔٞػحش إلؾٍجء جُٔوح

( جُطح٠ُ أْٛ ٗطحتؽ جنطرحٌ 0جُػبلظ ُطكىيى جُلٍٝم جُىجُس ذيٜ٘ح. ٝيِهٙ جُؿىٍٝ)

 :"ض٠ًٞ "
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أًَبط انغيطشح انذيبغيخ  (:  انفشٔق ثيٍ يزٕعطبد دسجبد انزالييز ر9ٖٔجذٔل )

 " Tukey HSDٔفمبً الخزجبس "  ًزشؼتيٓبساد انزفكيش انفٗ اخزجبس  نٓيشيبٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1,12( وجُس ئقٛحتيحً  ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس )*)               

 ٝيطٟف ٖٓ جُ٘طحتؽ جُٔري٘س ذحُؿىٍٝ جُٓحذن ٓح ي٠ِ: 

  )ضٞؾى كٍٝم وجُس ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ ) نيح٠ُ

ئؾٍجت٠(، ُٝٛحُف ج١ُٔ٘ ) نيح٠ُ(  -ٔطيٖ ) ٓ٘طو٠ ٝٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُ٘

 .)جألذؼحو ًٌَٝ(ك٠ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد

  )ضٞؾى كٍٝم وجُس ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ ) جؾطٔحػ٠

ئؾٍجت٠(، ُٝٛحُف ج١ُٔ٘ )جؾطٔحػ٠(  -ٝٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُ٘ٔطيٖ )ٓ٘طو٠

 .)جألذؼحو ًٌَٝ(جُٔطٗؼد ك٠ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ

  )ال يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ ) نيح٠ُ

ٝٓط١ْٞ وٌؾحش ضبلٓيً ج١ُٔ٘ ) جؾطٔحػ٠( ك٠ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

 .)جألذؼحو ًٌَٝ(جُٔطٗؼد
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  )ال يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ ) ٓ٘طو٠

ش ضبلٓيً ج١ُٔ٘ ) ئؾٍجت٠( ك٠ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ ٝٓط١ْٞ وٌؾح

 .)جألذؼحو ًٌَٝ(جُٔطٗؼد

يطٟف ٓٔح ْرن ٝؾٞو كٍٝم وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً   

 –)ٓ٘طو٠ جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ضٍؾغ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ

ٔطٗؼد؛ ُٛحُف جُ٘ٔطيٖ نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُ -جؾطٔحػ٠ –ئؾٍجت٠

 ٝضٌٕٞ ضٔص جإلؾحذس ػٖ ٔػهيّ يًكٍ لجٕل انفشض انضبَٗ،جؾطٔحػ٠(؛  -نيح٠ُ)

ك٠ أٗٚ يٞؾى أغٍ ًريٍ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) انغؤال انضبَٗ 

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ  -جؾطٔحػ٠ –ئؾٍجت٠ –ٓ٘طو٠

جوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس، ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػى

 .جؾطٔحػ٠( -نيح٠ُُٛحُف جُ٘ٔطيٖ )

ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ُِطلحػَ ذيٖ جُٔؼحُؿس جُطىٌيٓيس  جـ ــــ

؛ قيع جنطِلص وٌؾحش ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼدك٠ ض٘ٔيس  جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ

جألٌذؼس ٗطيؿس جنطبلف ٌٍْٓٝٛ ذٔؼحُؿحش  جُطبلٓيً ٝكن أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس

ٝضٌٕٞ  ؛ ٔػهيّ يًكٍ لجٕل انفشض انضبنشضىٌيٓيس ٓط٘ٞػس ذحُٔؿٔٞػحش جُػبلظ

يٞؾى أغٍ ًريٍ ُِطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ  انغؤال انضبنش فٗ أَّ ضٔص جإلؾحذس ػٖ

 –ٓٞجَٟ( ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠  –جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠ 

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيً  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ 

 جٍُٔقِس جإلػىجويس.

ٔيًكٍ رفغيش انُزبئج انخبصخ ثبخزجبس يٓبساد انزفكيش انًزشؼت ػهٗ   

 انُذٕ انزبنٗ:

ٝؾىش كٍٝم وجُس ئقٛحتيح ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ  -0-أ

ٔيس ٓططحذؼس( ٝجُػحٗيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس( جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ)ٓكطحش ػِ

ٝجُٟحذطس )جُطٍيوس جُٔؼطحوز( ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

جُٔطٗؼد)جألذؼحو ًٌَٝ( ؛ ُٝٛحُف ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ ٝجُػحٗيس؛ 

جُٔطٗؼد  ٝئٌٖ ضلٓيٍ ضلٞم جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞذيٜح ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ

 ك٠ ٞٞء:

ْحٛٔص جألٗٗطس جُطؼِئيس جُٔطٟٔ٘س ك٠ جُٔكطحش جُؼِٔيس ْٞجء أٗٗطس جْطوٛحتيس  -

أٝ ٌٚٞيس أٝ ئٌُطٍٝٗيس أٝ هٍجتيس ك٠ ضؼحَٓ جُطبلٓيً ٓغ ًػيٍ ٖٓ جُٔػيٍجش جُِلظيس 

ٝجُرٍٛيس ٝجُٔؼطيحش جُريثيس جُٔط٘ٞػس، ٓٔح ٌٖٓ ٖٓ جْطورحٍ جُؼىيى ٖٓ جُريحٗحش 

 ٍ ٓط٘ٞع جُكٞجِ ٝض٘ٗي١ جُٗرٌس جُؼٛريس ذحُىٓحؽ ُىٟ جُطبلٓيً.ٝجُكوحتن ػر

ضٗي١ جُٗرٌس جُؼٛريس ضطِد ٖٓ جُطبلٓيً جُويحّ ذؼىز ػِٔيحش ػوِيس ُرىء ُٔؼحُؿس  -

جُريحٗحش ٝجُكوحتن جُٔٓطورِس، ٝضؿٜيُٛح ٝضٔػيِٜح ذحُىٓحؽ ذٌٛٞز ُلظيس ٝذٍٛيس، 

هحش جُؿىيىز، ٝئػحوز جُطٛ٘يق، ٓػَ جُٔبلقظس ٝجالْط٘طحؼ ٝجُطلٓيٍ ٝجوٌجى جُؼبل

 ٝجُطًٍيد ٝجُطأُيق، ٝئونحٍ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ ٌؤٟ ؾىيىز. 
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ض٘ليً جُؼِٔيحش جُؼوِيس جُؼِيح جْطػٍٔ هىٌجش جُىٓحؽ ك٠ جألؾُجء جألٌذؼس جٌُٔٞٗس ُٚ،  -

( Aٝؾؼَ ًَ ضِٔيً يرًٍ أه٠ٛ ٓح ُىيٚ ٖٓ هىٌجش ػوِيس ْٞجء ٍٓضرطس ذحٍُذغ )

ٓغ جُريحٗحش ٝجُكوحتن ٝض٘حٍٝ جٌُٔٗبلش جُكٓحذيس ٝجٍُهٔيس  جًُٟ يًٍُ ػ٠ِ جُطؼحَٓ

( جًُٟ يًٍُ ػ٠ِ ض٘ظيْ Bٝٓؼحُؿس جُوٟحيح ذطٍم ٓ٘طويس ٓٞٞٞػيس، ٝجٍُذغ )

ٝضٍضيد جُريحٗحش ٝجُكوحتن ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُوٟحيح ٝجألكٌحٌ ٝكن ضَِٓٓ ٓؼيٖ ٝضكىيى 

ُطؼح٠ق ٓغ جألنٍيٖ ( جًُٟ يًٍُ ػ٠ِ جCأْحُيد ٠ٍٝم جُط٘ليً ٝجُطٗـيَ، ٝجٍُذغ )

ٝئهحٓس ػبلهحش ؾيىز ٝجُطؼحَٓ ٓؼْٜ ػرٍ جْطهىجّ جُِـس جٍُُٓيس ٝٓؼحُؿس جُوٟحيح 

( Dذطٍم جٗلؼحُيس ٝقد جُؼَٔ ٖٞٔ جُلٍين ٝجُطٔطغ ذحُرىيٜس جُكٓيس، ٝجٍُذغ )

جًُٟ يًٍُ ػ٠ِ جُطؼحَٓ ٓغ جألٖيحء ٝجٌُٛٞ ٖٓ ٓ٘ظٌٞ ٖحَٓ ٠ًِٝ ٝئيَ إليؿحو 

ذىجػيس ٝجُطلٌيٍ جالْطٍجضيؿ٠ ٝقد جالْطٌٗحف ٝجُٔـحٍٓز قٍِٞ ٌُِٔٗبلش ذطٍم ئ

 ٝجألٚحُس ك٠ جألكٌحٌ جُٔوىٓس.

جُٔكطحش جُؼِٔيس نح٠رص جألؾُجء جألٌذؼس جٌُٔٞٗس ُِىٓحؽ جُرٍٟٗ ٝقلُضْٜ   -

ؾٔيؼحً، ْٝحػىش ػ٠ِ ضكوين ًلحءز جٍُذ١ ذيْٜ٘، ًٔح ًٌُش ذٛلس نحٚس ػ٠ِ 

ػٖ جإلذىجع )جُطبلهس ٝجٍُٔٝٗس  ( جُٔٓثٞالCٕجؾطٔحػ٠ - Dنيح٠ُجٍُذؼيٖ )

ٝجألٚحُس( ك٠ ظَ جُؼَٔ جُؿٔحػ٠ ٖٓ نبلٍ ضوىيْ جُٜٔحّ ٓلطٞقس جُٜ٘حيحش؛ ٓٔح 

ْحْٛ ك٠ ئقىجظ ضٗؼد ك٠ نبليح جألػٛحخ، ٝوػْ جُطٗؼد ك٠ جُطلٌيٍ، ٝضٌٞيٖ 

 ٝٚبلش ؾىيىز ذيٖ جُهبليح جُؼٛريس وجنَ وٓحؽ جُطبلٓيً.

نبلٍ جُؼَٔ جُؿٔحػ٠ ػ٠ِ جُٔكطحش ضٌٕٞ جُٞٚبلش جُؼٛريس جُؿىيىز ٖٓ  -

جُؼِٔيس؛ ؾؼَ جُىٓحؽ ذٔػحذس ٗظحّ وي٘حٓي٠ٌ ٓلطٞـ ٍٕٝٓ ٌٖٓ جُطبلٓيً ٖٓ وٓؽ 

جُٔؼٍكس جُؿىيىز ك٠ جُر٘يس جُٔؼٍكيس ُىيْٜ، ْٝحػىْٛ ػ٠ِ ئ٠بلم ػ٘حٕ جألكٌحٌ، 

ٝجُطىجػ٠ جُكٍ ُٜح، ذكيع ظٍٜش جْطؿحذحش جُطبلٓيً قٍٞ جُظٞجٍٛ ٝجٌُٔٗبلش 

ُ ذطبلهس جألكٌحٌ ٍٝٓٝٗطٜح، ٝضًٍيرٜح ٝضأُيلٜح ذأٚحُس ٝضلٍو، ذؿحٗد ذٌٛٞز ضطٔي

جوٌجى جُؼبلهحش جُؿىيىز جُٔطٟٔ٘س ذٔٞجهق جُطؼِْ، ٝئػحوز ضٛ٘يلٜح، ٝئونحٍ 

ضكٓي٘حش ٝضوىيْ ٌؤٟ ؾىيىز قُٜٞح؛ ٓٔح َجو ٖٓ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ 

 ذحُركع جُكح٠ُ.  جُطؿٍيريطيٖ ػ٠ِ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد جُٔٓطهىّ

ذي٘ٔح جُطٍيوس جُٔؼطحوز ًٔح أٝٞكص أوذيحش جُركع جُ٘ظٍيس أٜٗح ضًٍُ ك٠ جُٔوحّ 

( جًُِجٕ يٗٔبلٕ جُوىٌز ػ٠ِ جْطهىجّ Bئؾٍجت٠ -Aٓ٘طو٠جألٍٝ ػ٠ِ جٍُذؼيٖ)

( ٝضكٍّ جُطبلٓيً Cجؾطٔحػ٠ - Dنيح٠ُجُٔ٘طن ٝجُطكِيَ، ًٔح أٜٗح ضَٜٔ جٍُذؼيٖ)

ضٜٔح ٓػَ جُهيحٍ ٝجإلذىجع ٝجُؼٞج٠ق؛ ٓٔح ؾؼَ هىٌز ٖٓ كٍ٘ جالْطلحوز ٖٓ هىٌج

ضبلٓيً جُٔؿٔٞػس جُٟحذطس ػ٠ِ جْطورحٍ ٝٓؼحُؿس جُٔؼِٞٓحش ك٠ جُري٘يس جُؼوِيس 

ٓطىٗيس، ٖٝٓ غْ ٞؼق ٓٔحٌْس جُؼِٔيحش جُؼوِيس جإلذىجػيس، ٝهَِ يُي ٖٓ كٍ٘ 

 ضٗؼد جُطلٌيٍ ٝضٌٞيٖ نبليح ػٛريس ؾىيىز ٓطٗؼرس ٝٓطٗحذٌس.

جُ٘طيؿس ٖٓ قيع ضلٞم جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش ٝضطلن ًٛٙ 

، ٝجُرحٟٝ (8100جُطلٌيٍ ذٞؾٚ ػحّ ٓغ وٌجْس ًَ ٖٓ: جٍُٟٗٔ)

كيحٜ (، 8101ٝجُُي٘حض٠)(، 8102ٝ(، ٝجُٕٗٞ ٝجُٗيرحٟٝ)8108ٝجٍُٟٗٔ)

(. ًٔح ضطلن ٗطيؿس جُركع جُكح٠ُ ؾُيثيحً ٓغ ٗطحتؽ 8102ٝأذٞ ٚرف ) (،8102)
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( ٖٓ قيع ٝؾٞو ضأغيٍ وجٍ 8102ٝػرى جٌٍُيْ ٝقٓيٖ) (8102وٌجْط٠ ي٠ً)

ئقٛحتيحً ُطىٌيّ جُؼِّٞ ذحْطهىجّ جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

قحُٝص  -ك٠ قىٝو ػِْ جُرحقع -ٝيٗحٌ ئ٠ُ أٗٚ ال ضٞؾى وٌجْس ٝجقىز  جإلذىجػ٠.

 ؼِّٞ. ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ػرٍ ضٞظيق جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضىٌيّ جُ

 

ًٔح ٝؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ  -2-أ

جُطؿٍيريس جأل٠ُٝ )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( ٝجُطؿٍيريس جُػحٗيس)ٓكطحش ػِٔيس 

ٓٞجَيس( ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد )جألذؼحو ًٌَٝ(؛ 

)ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس(؛ ٝئٌٖ ضلٓيٍ ُٝٛحُف ضبلٓيً جُٔؿٔٞػس جُطؿٍيريس جأل٠ُٝ 

يُي ك٠ ٞٞء ٠ريؼس ًَ أِْٞخ ٖٓ أْحُيد ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس، قيع هحّ 

ضبلٓيً جُٔؿٔٞػس جُطؿٍيريس جأل٠ُٝ ذحُؼَٔ ػ٠ِ ؾٔيغ جُٔكطحش جُٔوىٓس 

جُوٍجتيس( ٝجُطٞجف قُٜٞح ٝض٘حُٜٝح ذحُطؼحهد  -جإلٌُطٍٝٗيس -جٌُٛٞيس -)جالْطوٛحتيس

٠ِ يُي ٓ٘حهٗس ٓح ضْ جُطَٞٚ ئُيٚ ٖٓ ضلٓيٍجش ٝجْط٘طحؾحش ٝقِٞالً ٝجُططحذغ، ض

ٌُِٔٗبلش ذطٍيوس ؾٔحػيس ػِٔص ػ٠ِ ضرحوٍ جُهرٍجش ٝجُطلحػَ جالؾطٔحػ٠ ذىٌؾس 

( A,B,C,Dًريٍز، ٓٔح أوٟ ُٔهح٠رس جألؾُجء جألٌذؼس جٌُٔٞٗس ُىٓحؽ ًَ ضِٔيً )

( ٖٓ نبلٍ ضوىيْ Cجؾطٔحػ٠ - Dنيح٠ُذٛلس ػحٓس ، ٝجُطًٍيُ ػ٠ِ جٍُذؼيٖ )

جُٜٔحّ ٓلطٞقس جُٜ٘حيس ٝجُؼَٔ ٖٞٔ جُلٍين جُطؼح٠ٗٝ، ٓٔح ْحْٛ ك٠ ضٗؼد جُطلٌيٍ 

ُىٟ أػٟحء جُلٍين ذ٘لّ جُىٌؾس ٝضٌٞيٖ نبليح ػٛريس ؾىيىز ٝذ٘حء ٝٚبلش 

ػٛريس ذىٌؾس أًرٍ ٖٓ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػس جُطؿٍيريس جُػحٗيس)أِْٞخ جُطٞجَٟ(؛ جُط٠ 

ُٔرؼٞظ قيع ػَٔ ذٔلٍوز ػ٠ِ ٓكطس ٝجقىز كو١ ٓٔح ؾؼِٚ هحّ كيٜح ًَ ضِٔيً ذىٌٝ ج

يطؼحَٓ ٓغ جُظٞجٍٛ ٝجُٔٞجهق ٝجٌُٔٗبلش جُٔطٟٔ٘س ذحُٔكطس ٝكن ٌذغ جُىٓحؽ 

جُٔٓيطٍ ُىيٚ ٝقىٙ، ٝػ٘ى ٓوحذِس أكٍجو ٓؿٔٞػطٚ قىظ ضرحوٍ ُؤلكٌحٌ ٝٝؾٜحش 

حءز ( ُىيْٜ، ٌُٖٝ ُيّ ذٌلCجؾطٔحػ٠ - Dنيح٠ُجُ٘ظٍ ذكيع ضْ ض٘ٗي١ جٍُذؼيٖ )

 جُطٞجف ج٠ٌُِ قٍٞ جُٔكطحش.
 

 –ئؾٍجت٠ –ٝؾى أغٍ ًريٍ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ -ة

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ  -جؾطٔحػ٠

 -نيح٠ُجإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس، ُٛحُف جُ٘ٔطيٖ )

( Cجؾطٔحػ٠ - Dٝئٌٖ ضلٓيٍ ضلٞم جُطبلٓيً يٟٝ جُ٘ٔطيٖ )نيح٠ُجؾطٔحػ٠(؛ 

( ك٠ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ Bئؾٍجت٠ -Aٓوحٌٗس ذأهٍجْٜٗ يٟٝ جُ٘ٔطيٖ )ٓ٘طو٠

جُٔطٗؼد؛ ك٠ ٞٞء ٠ريؼس جُٔكطحش جُؼِٔيس، ٝجُط٠ ْحٛٔص ك٠ ٓهح٠رس ؾٔيغ 

ٔؼِْ أٌذغ جُىٓحؽ ٌُٖٝ ُيّ ذ٘لّ جُىٌؾس؛ قيع جػطٔى ضىٌيّ جُؼِّٞ ٝكن وُيَ جُ

)جْطوٛحتيس ْٞجء ذأِْٞخ جُططحذغ أٝ ذأِْٞخ جُطٞجَٟ ػ٠ِ ضوىيْ أٗٗطس ضؼِئيس

ٌٝٚٞيس ٝئٌُطٍٝٗيس ٝهٍجتيس( ضطٟٖٔ ٜٓحٓحً ٓلطٞقس جُٜ٘حيس ضططِد جُطىجػ٠ جُكٍ 

ُؤلكٌحٌ ٝجُطًٍيد ٝجُطأُيق ٝضوىيْ ٓوطٍقحش ٌٝؤٟ ٓطلٍوز ؿيٍ ٗٔطيس ٝيُي ٖٞٔ 

( جًُٟ Dذٛلس نحٚس هىٌجش جٍُذغ )جُهيح٠ُ ػَٔ جُلٍين جُطؼح٠ٗٝ، ٓٔح قلُ ١ٗٗٝ

يَٗٔ هىٌجش جُطؼحَٓ ٓغ جألٖيحء ٝجٌُٛٞ ٖٓ ٓ٘ظٌٞ ٖحَٓ ٠ًِٝ ٝئيَ إليؿحو 
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قٍِٞ ٌُِٔٗبلش ذطٍم ئذىجػيس ٝيطٔيُ ذحُطلٌيٍ جالْطٍجضيؿ٠ ٝقد جالْطٌٗحف 

( جًُٟ Cٝجُٔـحٍٓز ٝجألٚحُس ك٠ جألكٌحٌ جُٔوىٓس، ٝأيٟحً هىٌجش جٍُذغ )جالؾطٔحػ٠

َ هىٌجش جُطؼح٠ق ٓغ جألنٍيٖ ٝئهحٓس ػبلهحش ؾيىز ٝجُطؼحَٓ ٓؼْٜ ػرٍ يٗٔ

جْطهىجّ جُِـس جٍُُٓيس ٝٓؼحُؿس جُوٟحيح ذطٍم جٗلؼحُيس ٝيطٔيُ ذكد جُؼَٔ ٖٞٔ 

جُلٍين ٝضوىيٍ جقطيحؾحش جُوٍٗحء ٝجُطٔطغ ذحُرىيٜس جُكٓيس؛ ٓٔحْحْٛ ك٠ ضٌٞيٖ 

 - Dنيح٠ُٔطيٖ )ٝٚبلش ػٛريس ٝضٗؼد ُِطلٌيٍ ُىٟ جُطبلٓيً يٟٝ جُ٘

 (.Bئؾٍجت٠ -Aٓ٘طو٠( ذىٌؾس ًريٍز ٓوحٌٗس ذأهٍجْٜٗ يٟٝ جُ٘ٔطيٖ)Cجؾطٔحػ٠

جُط٠  (2119ثٕلظ )ٝضطلن ٗطيؿس ًٛج جُركع ؾُتيحً ٓغ ٗطحتؽ وٌجْس 

( ك٠ جُطلٌيٍ جإلذىجػ٠، ذي٘ٔح ضهطِق ؾُتيحً ٓغ وٌجْط٠ C,Dأذٍَش ضلٞم جُ٘ٔطيٖ )

ٞكص ًَ ٜٓ٘ٔح ػىّ ٝؾٞو كٍٝم ٝجُط٠ أٝ (2108( ٔيذًذ )2108أدو ٔشزبد)

ذيٖ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ك٠ جُطلٌيٍ جُرٍٟٛ، ٝضهطِق ًِيحً ٓغ ٗطحتؽ وٌجْس 

 ( ك٠ جُطلٌيٍ جُ٘حهى.A,B( جُط٠ أٝٞكص ضلٞم جُ٘ٔطيٖ )8101جُٔطٍك٠ )
 

ٓٞجَٟ(  –ٝؾى أغٍ ًريٍ ُِطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠ -جـ

نيح٠ُ( ك٠  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –ىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُ

ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس؛ ٝئٌٖ ئٌؾحع ًٛٙ 

ٓٞجَٟ( ٌجػص  -جُ٘طيؿس ٝضلٓيٍٛح ئ٠ُ إٔ جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞذيٜح)ضطحذؼ٠

 –لس: ٓ٘طو٠نٛحتٙ ْٝٔحش جُطبلٓيً ٖٓ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِ

( C,Dنيح٠ُ، ًٔح نح٠رص جُوىٌجش جُؼوِيس ٌَُ ٖٓ جٍُذؼيٖ ) -جؾطٔحػ٠ –ئؾٍجت٠

ذٛلس نحٚس ٖٓ نبلٍ جُٜٔحّ ٓلطٞقس جُٜ٘حيس، ٖٝٓ غْ ظٍٜش جُلٍٝم ذيٖ ضبلٓيً 

جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ ٝجُػحٗيس ٖٓ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِلس 

جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُٛحُف ػ٘ى ضوىيْ جالْطؿحذحش ػ٠ِ 

(. ذي٘ٔح ك٠ جُٔؿٔٞػس جُٟحذطس ُْ ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ذيٖ ضبلٓيً C,Dجُ٘ٔطيٖ)

( جُٔٓثُٞيٖ C,Dجألٗٔح٠ جألٌذؼس ًٕٞ إٔ جُطٍيوس جُٔؼطحوز ال ضهح٠د جُ٘ٔطيٖ )

ػٖ جإلذىجع ٝضٗؼد جُطلٌيٍ؛ ٖٝٓ ٛ٘ح ظٍٜ جُطلحػَ ذيٖ جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس 

ٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد، ذٔؼ٠٘ ضلٞم جُ٘ٔطيٖ ٝأٗ

( ك٠ جُٔؿٔٞع ج٠ٌُِ Bئؾٍجت٠ -Aٓ٘طو٠( ٓوحٌٗس ذحُ٘ٔطيٖ)Cجؾطٔحػ٠ - Dنيح٠ُ)

ُىٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ػ٠ِ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد، 

ٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ذحإلٞحكس ُٞؾٞو كٍٝم ذيٖ جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ ٜٓح

ُٛحُف جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ)ضطحذغ( ٝجُػحٗيس)ضٞجَٟ( ضٍؾغ ُطلٞم جألٗٔح٠ 

( ذٜٔح ٓوحٌٗس ذحألٗٔح٠ جألٌذؼس ذحُٔؿٔٞػس جُٟحذطس. ًٔح A,B,C,Dجألٌذؼس )

يٍؾغ يُي جُطلحػَ الٗىٓحؼ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ ٓغ جُٔكطحش جُؼِٔيس 

أٗٗطس ٝٓىًٌحش قٓيس ضٌٖٔ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ ٖٓ ضٔػيَ ٝٓح ضطٟٔ٘ٚ ٖٓ 

جُٔؼِٞٓحش ضٔػيبلً ُلظيحً ٝذٍٛيحً وجنَ جُىٓحؽ ٝضٌٞيٖ ٝٚبلش ػٛريس ؾىيىز ُىٟ 

جُطبلٓيً ٓهطِل٠ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس، ٝك٠ ظَ جُٜٔحّ ٓلطٞقس جُٜ٘حيس ظٍٜش 

ٌيٍ ُٛحُف جُلٍٝم ذيٖ جألٗٔح٠ جألٌذؼس ك٠ ٓؼحُؿس جُٔؼِٞٓحش ٝضٗؼد جُطل

(. ُٝ٘لّ جألْرحخ ٝؾى ضلٞهحً ُؤلٗٔح٠ جألٌذؼس ذحُٔؿٔٞػطيٖ جأل٠ُٝ C,Dجُ٘ٔطيٖ)
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ٝجُػحٗيس ٓوحٌٗس ذ٘ظيٍضٜح ذحُٔؿٔٞػس جُٟحذطس ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد، 

ٝٝؾٞو ًٛٙ جُلٍٝم ًحٕ ٓٛىٌجً ُِطلحػَ جُكحوظ ذيٖ جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس ٝأٗٔح٠ 

 حٕ.  جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓ

ٝك٠ قىٝو ػِْ جُرحقع ال ضٞؾى ذكٞظ ٝوٌجْحش ْحذوس قحُٝص وٌجْس   

جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ، أٝ 

ذيحٕ أغٍٙ ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ذحٍُٔجقَ جُىٌجْيس 

 جُٔهطِلس.

 انزاريخ انًذسكخ: انُزبئج انخبصخ ثًميبط انكفبءح -2

جُطكون ٖٓ ٚكس جُلٍٜٝ  ُٔويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌسجْطٜىف جُططرين جُرؼىٟ 

 جُطحُيس:

(  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) انفشض انشاثغ:-

ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ ُٔويحِ 

ٔىًٌس ضٍؾغ النطبلف جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُ

 ٠ٍيوس ٓؼطحوز(. -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس -ٓططحذؼس 

 ≥ ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) انفشض انخبيظ:-

( ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ 1,12

س ضٍؾغ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ُٔويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌ

 نيح٠ُ(. -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ –ٓ٘طو٠ 

( ُِطلحػَ  ≤ 1,12يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) انفشض انغبدط:-

٠ٍيوس  -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس -ذيٖ جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

نيح٠ُ(  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ –يس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ ٓؼطحوز( ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿ

 ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ جُطبلٓيً ػي٘س جُركع.

( النطرحٌ ًٛٙ جُلٍٜٝ x1 2ٝجْطهىّ أِْٞخ ضكِيَ جُطرحيٖ جُػ٘حت٠ ُطٛٔيْ ػح٠ِٓ)

جُهحٚس ذحٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ، ٝضِهٛص ًٛٙ جُٔؼحُؿس جإلقٛحتيس ك٠ جُؿىٍٝ 

 جآلض٠ : (01)

الييز انًجًٕػبد ( نذسجبد ر4×  2(: َزبئج رذهيم انزجبيٍ انضُبئٗ )01جذٔل )

يميبط انكفبءح انزاريخ فٗ  أًَبط انغيطشح انذيبغيخ نٓيشيبٌيٍ رٖٔ انضالس 

 انًذسكخ
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 ( جُٓحذن أٗٚ:01( جُٔري٘س ذؿىٍٝ )1×  2ٝيطٟف ٖٓ ٗطحتؽ ضكِيَ جُطرحيٖ جُػ٘حت٠ )

؛  جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٍ وجٍ ئقٛحتيحً ُِٔؼحُؿس جُطىٌيٓيس ك٠ ض٘ٔيسـ يٞؾى أغــــ أ

وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش ؾى كٍٝم وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش ذٔؼ٠٘ أٗٚ ضٞ

؛ ضٍؾغ ئ٠ُ أِْٞخ جُٔؼحُؿس  ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌسجُػبلظ ك٠ جنطرحٌ 

)  ( ٝهيScheffeْس هيْ )جُطىٌيٓيس. ُٝٔؼٍكس جضؿحٙ جُلٍٝم ضْ قٓحخ ٓٛلٞك
2

  ،

d  )( ٍٝجُطح00:٠ُُريحٕ قؿْ جألغٍ ًٔح ٛٞ ٓٞٞف ذؿى ) 

( Scheffe(: انًزٕعطبد انذغبثيخ ٔاالَذشافبد انًؼيبسيخ ٔليى) 00جذٔل) 

) رالييز انًجًٕػبد انضالس ٔليىنهفشٔق ثيٍ يزٕعطبد 
2

  ،d فٗ انزطجيك )

 انجؼذٖ نًميبط انكفبءح انزاريخ انًذسكخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (
*

 (1,12وجُس ئقٛحتيحً  ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) (

           (


 1,2≤ ( قؿْ جألغٍ ًريٍ ٝوجٍ ئقٛحتيح ٝك٠ جُٔىٟ 

 يطٟف ٖٓ جُؿىٍٝ جُٓحذن أٗٚ:

يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريس  -0

يس جُػحٗيس)ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس( ك٠ جأل٠ُٝ )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( ٝجُطؿٍير

ٔنصبنخ رالييز جُططرين جُرؼىٟ ُٔويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس)جألذؼحو ًٌَٝ(؛ 

 انًجًٕػخ انزجشيجيخ انضبَيخ )يذطبد ػهًيخ يٕاصيخ(.

يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريس  -8

ٝجُٟحذطس )جُطٍيوس جُٔؼطحوز( ك٠ جُططرين جُرؼىٟ جأل٠ُٝ )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( 

ٔنصبنخ رالييز انًجًٕػخ انزجشيجيخ ُٔويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس)جألذؼحو ًٌَٝ(؛ 

 األٔنٗ )يذطبد ػهًيخ يززبثؼخ(.
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يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريس  -2

ٟحذطس )جُطٍيوس جُٔؼطحوز( ك٠ جُططرين جُرؼىٟ جُػحٗيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس( ٝجُ

ٔنصبنخ رالييز انًجًٕػخ انزجشيجيخ ُٔويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس)جألذؼحو ًٌَٝ(؛ 

 انضبَيخ )يذطبد ػهًيخ يٕاصيخ(.

ٝيؼ٠٘ ٓح ْرن ٝؾٞو كٍٝم وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً   

ِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس )جُٞػ٠ جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ ُٔويح

ذحًُجش، ٝئوجٌز جالٗلؼحالش، ٝجُىجكؼيس جًُجضيس، ٝجُٟر١ جالؾطٔحػ٠، ٝجُطوٞيْ جًُجض٠، 

 -ٝجٌُلحءز ًٌَ(، ضٍؾغ النطبلف جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

ٔنصبنخ انًجًٕػخ انزجشيجيخ انضبَيخ ٠ٍيوس ٓؼطحوز(  -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس

األٔنٗ)يذطبد ػهًيخ خ ثبنًجًٕػخ انزجشيجيخطبد ػهًيخ يٕاصيخ( يمبسَ)يذ

 . ٔػهيّ يًكٍ لجٕل انفشض انشاثغ يززبثؼخ( أٔ انضبثطخ ؛

( إٔ قؿْ ضأغيٍ جُطىٌيّ )ذٔكطحش ػِٔيس 00ًٔح يطٟف ٖٓ ؾىٍٝ )

ًريٍ ك٠ ض٘ٔيس  -ٓوحٌٗس ذحُطٍيوس جُٔؼطحوز -ذٔكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس (  -ٓططحذؼس 

ٖ ــــــص ذيــــح ضٍجٝقـــ( dُٜٔ) بلٓيً ؛ قيع إٔ هيْ ًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ جُطجٌُلحءز ج

ٝك٠ ٞٞء  ؛( جُٔؼيحٌيس1,2( ٠ٛٝ هيْ ٍٓضلؼس ذٔوحٌٗطٜح ذحُوئس )2,22 – 0,80) 

ك٠ أٗٚ يٞؾى أغٍ ًريٍ النطبلف انغؤال انشاثغ  ٓح ضوىّ ضٌٕٞ ضٔص جإلؾحذس ػٖ

ٓٞجَٟ( ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس  –ذؼ٠ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس     ) ضطح

جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أٗٔح٠ جُٓيطٍز 

حش جُؼِٔيس)ٓٞجَيس( يِيٜح جُٔكطحش ـــف جُٔكطــحٕ، ُٝٛحُـــس ُٜيٍٓــجُىٓحؿي

 جُؼِٔيس) ٓططحذؼس( ٓوحٌٗس ذحُطٍيوس جُٔؼطحوز. 

كي ض٘ٔيس  نطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕيٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ال ة ـــــــ

؛ ذٔؼ٠٘ ٝؾٞو كٍٝم وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش  جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس

ٓويحِ جٌُلحءز ( كي نيح٠ُ -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –ٓ٘طو٠ جُطبلٓيً يٟٝ جألٗٔح٠ )

" Tukey HSD، ُٝٔؼٍكس جضؿحٙ جُلٍٝم جْطهىّ جنطرحٌ "ض٠ًٞ  جًُجضيس جُٔىًٌس

إلؾٍجء جُٔوحٌٗحش جُٔطؼىوز ذيٖ أَٝجؼ ٓطْٞطحش وٌؾحش جُطبلٓيً ك٠ جُٔؿٔٞػحش 

س ذيٜ٘ح. ٝيِهٙ جُؿىٍٝ جُطح٠ُ أْٛ ٗطحتؽ جنطرحٌ ــــجُػبلظ ُطكىيى جُلٍٝم جُىجُ

 : "ض٠ًٞ "
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أًَبط انغيطشح  (: انفشٔق ثيٍ يزٕعطبد دسجبد انزالييز ر02ٖٔجذٔل )

بً ـــٔفم بط انكفبءح انزاريخ انًذسكخــيمي فٗ بٌـــــــــــــخ نٓيشيـــــانذيبغي

 " Tukey HSDبس " ــــالخزج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1,12وجُس ئقٛحتيحً  ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ))*(         

 ٝيطٟف ٖٓ جُ٘طحتؽ جُٔري٘س ذحُؿىٍٝ جُٓحذن ٓح ي٠ِ: 

 ُٔ٘١ ) ئؾٍجت٠( ضٞؾى كٍٝم وجُس ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج

نيح٠ُ(، ُٝٛحُف ج١ُٔ٘ )ئؾٍجت٠(  -ٝٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُ٘ٔطيٖ ) ٓ٘طو٠ 

 .ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس)جألذؼحو ًٌَٝ(ك٠ 

  )ضٞؾى كٍٝم وجُس ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ ) جؾطٔحػ٠

)جؾطٔحػ٠(  نيح٠ُ(، ُٝٛحُف ج١ُٔ٘ -ٝٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُ٘ٔطيٖ )ٓ٘طو٠ 

 .ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس)جألذؼحو ًٌَٝ(ك٠ 

  )ال يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ )ئؾٍجت٠

ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس ٝٓط١ْٞ وٌؾحش ضبلٓيً ج١ُٔ٘ ) جؾطٔحػ٠( ك٠ 

 .جُٔىًٌس)جألذؼحو ًٌَٝ(

 ٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ ) ٓ٘طو٠( ال يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبل

ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس)جألذؼحو ٝٓط١ْٞ وٌؾحش ضبلٓيً ج١ُٔ٘ ) نيح٠ُ( ك٠ 

)ًٌَٝ. 

يطٟف ٓٔح ْرن ٝؾٞو كٍٝم وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً   

 –)ٓ٘طو٠  جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ضٍؾغ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ
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نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس؛ ُٛحُف جُ٘ٔطيٖ  -٠ جؾطٔحػ –ئؾٍجت٠ 

ٝضٌٕٞ ضٔص جإلؾحذس  ٔػهيّ يًكٍ لجٕل انفشض انخبيظ،جؾطٔحػ٠(؛  -ئؾٍجت٠ )

ك٠ أٗٚ يٞؾى أغٍ ًريٍ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس انغؤال انخبيظ  ػٖ

جًُجضيس جُٔىًٌس  نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ 

ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش 

 .جؾطٔحػ٠( -ئؾٍجت٠ جُؼِٔيس، ُٛحُف جُ٘ٔطيٖ )

ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ُِطلحػَ ذيٖ جُٔؼحُؿس جُطىٌيٓيس  جـ ــــ

نطِلص وٌؾحش جُطبلٓيً ؛ قيع ججٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌسك٠ ض٘ٔيس  جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ

ٝكن أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جألٌذؼس ٗطيؿس جنطبلف ٌٍْٓٝٛ ذٔؼحُؿحش ضىٌيٓيس 

ٝضٌٕٞ ضٔص  ٔػهيّ يًكٍ لجٕل انفشض انغبدط ٓط٘ٞػس ذحُٔؿٔٞػحش جُػبلظ؛

يٞؾى أغٍ ًريٍ ُِطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ  انغؤال انغبدط فٗ أَّ جإلؾحذس ػٖ

 –جَٟ( ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ ٓٞ –جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠ 

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ 

 جإلػىجويس.

ٔيًكٍ رفغيش انُزبئج انخبصخ ثبخزجبس يميبط انكفبءح انزاريخ انًذسكخ ػهٗ          

 انُذٕ انزبنٗ:

ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ ٝؾىش كٍٝم وجُس ئقٛحتيح  -0-أ

جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ)ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( ٝجُػحٗيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس( 

ٝجُٟحذطس )جُطٍيوس جُٔؼطحوز( ك٠ جُططرين جُرؼىٟ ُٔويحِ جٌُلحءز جًُجضيس 

جُٔىًٌس)جألذؼحو ًٌَٝ(؛ ُٝٛحُف ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ ٝجُػحٗيس؛ 

ضلٓيٍ ضلٞم جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞذيٜح ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس  ٝئٌٖ

 جُٔىًٌس)جألذؼحو ًٌَٝ(؛ ك٠ ٞٞء:

ضٟٔ٘ص جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞذيٜح ٓؿٔٞػس أٗٗطس ٓط٘ٞػس )جْطوٛحتيس  -

ٌٝٚٞيس ٝئٌُطٍٝٗيس ٝهٍجتيس(، ِٖٔص ًػيٍجً ٖٓ جألقىجظ ٝجُٔٞجهق ٝجُظٞجٍٛ 

ٖ هرَ جُطبلٓيً، ذؿحٗد ٓؿٔٞػس ٖٓ جٌُٔٗبلش جُط٠ جُـحٟٓس جُط٠ ضططِد ضلٓيٍجً ٓ

ضطكىٟ ضلٌيٍ جُطبلٓيً ٝضططِد ْٜٓ٘ قِٞالً ٓلطٞقس جُٜ٘حيس، ٓٔح ْحػى ػ٠ِ ضٞكيٍ 

ٓٛحوٌ ض٘ٔيس ٝضطٞيٍ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ جُطبلٓيً ك٠ ظَ ضٞؾيٜحش ٝضىػيْ 

 جُٔؼِْ، ٝجُط٠ ضٔػِص ك٠:

 ٕج١ُٗ٘ )ٓهٍؾحش جألوجء( جإلضوح- Enactive Mastery(Performance 

Outcomes)  

 )جُهرٍز جُرىيِس )جًُ٘ٔؾس جًُجضيس- Vicarious Experience(Self-  

Modeling)  

 )جإله٘حع جُِلظ٠)جُطٗؿيغ جُِلظ٠           -Verbal Persuasion(verbal 

encouragement) 

 جُكحُس جالٗلؼحُيس(        جإلغحٌز جُلٓيُٞٞؾيس(-Physiological 

Arousal(Emotional State) 
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ضٞجكٍ ًٛٙ جُٔٛحوٌ ػَٔ ػ٠ِ ض٘ٗي١ ٝضكليُ جًُِٓٞيحش جُٔطؼِوس ذأٗٔح٠ جُٓيطٍز  -

 -B ( ذٛلس ػحٓس، ًِْٝٞيحش جُ٘ٔطيٖ )ئؾٍجتA,B,C,D٠جُىٓحؿيس جألٌذؼس )

( ذٛلس نحٚس، قيع ضططِد ٖٓ ًَ ضِٔيً ٖٞٔ كٍين جُؼَٔ ض٘ليً Cجؾطٔحػ٠

ُٔطِٞذس، ٝيؼ٠٘ يُي إٔ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ًِْٞيحش ٓكىوز إلٗؿحَ جُٜٔحّ ج

ضِؼد وٌٝجً ٜٓٔحً ك٠ ضٞؾيٚ جُِٓٞى جإلٗٓح٠ٗ، كٖٔ نبلُٜح يكىو جُٔطؼِْ ئؾٍجءجش 

 جْطورحٍ جُٔؼِٞٓحش ٝضؿٜيُٛح ٝٓؼحُؿطٜح ذـيس ضكوين جألٛىجف جٍُٔؾٞز.

ع ضكىو يؼطٔى ضٞؾيٚ ِْٞى جُطِٔيً ػ٠ِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس جُط٠ ئطٌِٜح؛ قي -

وٌؾس وجكؼيطٚ ُط٘ليً جُٜٔحّ ٝٓىٟ غوطٚ ٝٓػحذٍضٚ ٖٓ أؾَ جالْطٍٔجٌيس، ٝذًٍ أه٠ٛ 

 ٓح ئٌ٘ٚ ٖٓ ؾٜى ٖٓ أؾَ ئٗؿحَ جُٜٔحّ جُٔططِرس.

ٗظٍجً ُطريؼس جُٜٔحّ جُٔطٟٔ٘س ذحُٔكطحش جُؼِٔيس ٝجُط٠ ضططِد جُطهطي١ ٝجُط٘ليً  -

لٍين جُؿٔحػ٠ ٝجُطؼح٠ٗٝ، ٝجُط٘ظيْ ٝجُٔطحذؼس ٝجٍُٔجهرس ٝجُطوٞيْ ك٠ ظَ ػَٔ جُ

ظٍٜش ًِْٞيحش جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس جُط٠ ضط٠ٗٔ ٓغ ٓٞؾٜحش ِْٞى جُطبلٓيً 

(؛ ٝجُط٠ ضطٔػَ ك٠ جُط٘ظيْ، ٝضٍضيد جُريحٗحش ٝجُكوحتن، Bيٟٝ ج١ُٔ٘ )ئؾٍجت٠

ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُوٟحيح ٝجألكٌحٌ ٝكن ضَِٓٓ ٓؼيٖ، ٝضكىيى أْحُيد ٠ٍٝم جُط٘ليً 

جُوٞجٗيٖ ٝجألٗظٔس، ٝجالٛطٔحّ ذحُطلحٚيَ، ٝئوجٌز جُٞهص، ٝجضرحع  ٝجُطٗـيَ، ٝجقطٍجّ

، ًًُٝي ٝجُطوٞيْ جًُجض٠ ٞٞجذ١ جألٖٓ ٝجُٓبلٓس، ٝجُٞػ٠ ذحًُجش ٝجُىجكؼيس جًُجضيس

(؛ جُٔطٔػِس ك٠ جُطؼح٠ق ٓغ C ٓٞؾٜحش ِْٞى جُطبلٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ )جؾطٔحػ٠

جّ جُِـس جٍُُٓيس، ٝٓؼحُؿس جألنٍيٖ ٝئهحٓس ػبلهحش ؾيىز ٝجُطؼحَٓ ٓؼْٜ ػرٍ جْطهى

جُوٟحيح ذطٍم جٗلؼحُيس، ٝجُٟر١ جالؾطٔحػ٠، ٝقد جُؼَٔ ٖٞٔ جُلٍين، ٝ ئوجٌز 

 جالٗلؼحالش، ٝضوىيٍ جقطيحؾحش جُوٍٗحء ٝجُطٔطغ ذحُرىيٜس جُكٓيس.

ضٓحْٛ جًُِٓٞيحش جُٓحذوس ك٠ ظَ ضىٌيّ جُؼِّٞ ذحُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ٌؤيس جًُجش  -

جػطوحوجضٚ جًُجضيس قٍٞ هىٌضٚ ػ٠ِ جُ٘ؿحـ ٝئٗؿحَ ٝئضٔحّ  ٖٓ هرَ جُطِٔيً، ٝضكىيى

جُٜٔحّ جُٔطِٞذس، ٝيطٍضد ػِيٜح جُويحّ ذؼِٔيحش جُط٘ظيْ ٝجُطهطي١ ٝجُطوٞيْ جًُجض٠ 

 ُٔٔحٌْحضٚ ٝٗٗح٠حضٚ ك٠ ٞٞء جألٛىجف جُٔكىوز ِْلحً. 

 ك٠ ظَ جُطىٌيّ ذحُٔكطحش جُؼِٔيس يٍضر١ جوٌجى جُٔطؼِْ ذٌَٗ ٓرحٍٖ ذوىٌضٚ ػ٠ِ -

ضوييْ ئٌٓحٗحضٚ ٗكٞ ضكوين أٛىجكٚ جُهحٚس، ٝئٗؿحَ ٓٓطٞيحش ٍٓضلؼس ٖٓ أوجء جُٜٔحّ 

ٝجُطكٌْ ذحألقىجظ، ًٔح يٍضر١ ذٔوىجٌ جُؿٜى جُٔرًٍٝ ٝٓىٟ ضٞظيق أْحُيد ٝأٗٔح٠ 

 جُطلٌيٍ جُط٠ ئطٌِٜح.   

ضٓحػى جُٔكطحش جُؼِٔيس جُطِٔيً ػ٠ِ جنطيحٌ جُٜٔحّ جُٔبلتٔس ُٚ، ٝضٌٓرٚ جُوىٌز  -

٠ جُطًٍيُ ػ٠ِ جُٜىف، ٝضْٜٓ ك٠ ضوٞيس جالٛطٔحّ جًُجض٠ ذٔٞٞٞع جُطؼِْ، ٝضإوٟ ػِ

وٌٝجً وجكؼيحً ك٠ جُطٗؿيغ ػ٠ِ جالؾطٜحو ٝذًٍ جُؿٜى جُٔطٞجَٚ، ٝضٔ٘كٚ جُػوس ذحُ٘لّ 

ٝجُكٔحِ ألوجء جُٜٔحّ، ٝض٠ٔ٘ جُطكٌْ جًُجض٠ ٝجُطٞهغ جإليؿحذ٠ ُؤلٛىجف، ٝض١ٗ٘ 

ؾيٜحش جًُجضيس، ٝضُيى ٖٓ هىٌضٚ ػ٠ِ جضهحي جُوٍجٌ جُؼِٔيحش جُٔؼٍكيس ٖٓ نبلٍ جُطٞ

ٝجُط٘ظيْ جًُجض٠ ُطؼِٔٚ، ٝضؼَُ كحػِيس جإلٗؿحَ ٝضٌٞيٖ قحكُ ُبلٗهٍج٠ ك٠ أوجء 

جُٜٔحّ جًُِٔٞس ئُيٚ، ًٔح ضإغٍ ئيؿحذيحً ػ٠ِ ٌوٝو كؼِٚ جالٗلؼحُيس ٝضهِن ٓٗحػٍ ٖٓ 
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ٓكحٝالضٚ ُِطـِد ػ٠ِ  جٍُجقس جُ٘لٓيس ػ٘ى أوجء جُٜٔحّ جُٛؼرس ٝجُٔؼوىز، ٝضْٜٓ ك٠

 .Self- Impairingػِٔيحش جُطلٌيٍ جُٔإويس ئ٠ُ ئػحهس جًُجش 

 -ٝك٠ ٞٞء ٓح ضوىّ ظٍٜش جْطؿحذحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ   

ٍٓضلؼس ػ٠ِ ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس جُٔٓطهىّ  -ٓوحٌٗس ذحُٔؿٔٞػس جُٟحذطس

 ك٠ جُركع.

غ ٗطحتؽ جُؼىيى ٖٓ جُىٌجْحش جُٓحذوس ٖٓ قيع ٝضطلن ٗطحتؽ جُركع جُكحُيس ٓ  

جُٜىف جُؼحّ؛ ٝجُٔطٔػَ ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ٓػَ وٌجْحش: 

، ٝؾيؿ٘لٌٞضٍ٘  Lafgran(2012، الكؿٍجٕ) Guan(2011)ؾٞجٕ

(، 8103(، ٍٝٗٛ)8103، ٝجُٓيى) .Gegenfurtner,et.al(2013ٝآنٍيٖ)

(. ًٔح ضطلن 8102(، ٝٚحُف)8102(، ٝجُلحُف)8102(، ٝأذْٞطس)8103ٍْٝٔز)

(، ٝػرى 8102ٗطيؿس جُركع جُكح٠ُ ؾُيثيحً ٓغ ٗطحتؽ وٌجْحش جُٓٞج٠)

ٖٓ قيع ٝؾٞو ضأغيٍ وجٍ ئقٛحتيحً ُِطىٌيّ  (8102(، ٝأوّ ٖٝطحش)8102جٍُجَم)

ٝيٗحٌ ئ٠ُ  .جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌسٝكن ٗظٍيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ئ٠ُ جُىٓحؽ ك٠ ض٘ٔيس 

قحُٝص ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس  -ك٠ قىٝو ػِْ جُرحقع -أٗٚ ال ضٞؾى وٌجْس ٝجقىز 

 جُٔىًٌس ػرٍ ضٞظيق جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ.

 

ًٔح ٝؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ  -2-أ

ِٔيس جُطؿٍيريس جأل٠ُٝ )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( ٝجُطؿٍيريس جُػحٗيس)ٓكطحش ػ

ٓٞجَيس( ك٠ جُططرين جُرؼىٟ ُٔويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس)جألذؼحو ًٌَٝ(؛ ُٝٛحُف 

ضبلٓيً جُٔؿٔٞػس جُطؿٍيريس جُػحٗيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس(؛ ٝئٌٖ ضلٓيٍ يُي ك٠ 

ٞٞء ٠ريؼس ًَ أِْٞخ ٖٓ أْحُيد ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس، قيع هحّ ًَ ضِٔيً ٖٓ 

جُػحٗيس)أِْٞخ جُطٞجَٟ( ذحُؼَٔ جُلٍوٟ ػ٠ِ ٓكطس  ضبلٓيً جُٔؿٔٞػس جُطؿٍيريس

 -جإلٌُطٍٝٗيس -جٌُٛٞيس -ٝجقىز كو١ ٖٓ ذيٖ جُٔكطحش جُٔوىٓس )جالْطوٛحتيس

جُوٍجتيس(، كوى هحّ ًَ ضِٔيً ذىٌٝ جُٔرؼٞظ، ٠ِٝد ٓ٘ٚ ئٗؿحَ جُٜٔحّ جُٔطؼِوس 

ٔٞػس؛ ذحُٔكطس ذٔلٍوز ٝأٚرف جُطِٔيً ٓٓثٞالً ػٖ ضؼِٔٚ ٝضؼِْ جُوٍٗحء ك٠ جُٔؿ

قيع يوّٞ ذٍٗـ جُٜٔحّ ٠ٍٝم ض٘ليًٛح ٝجُ٘طحتؽ جُط٠ ضَٞٚ ئُيٜح. ًٛٙ جُٔٓثُٞيس 

ٝجالػطٔحويس جًُجضيس قٓ٘ص ٖٓ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ًَ ضِٔيً، قيع ئٗؿحَ 

جُٜٔحّ ذطٍيوس كٍويس ضطِد وٌؾس ًريٍز ٖٓ جُىجكؼيس جًُجضيس ٝجُٞػ٠ ذحًُجش ٝجُػوس 

ئٌٖ ٖٓ ؾٜى ذؿحٗد جُطهطي١ ٝجُط٘ليً ٝجُط٘ظيْ  ٝجُٔػحذٍز، ٝذًٍ أه٠ٛ ٓح

ًٔح ْحػىش  .ٝجُٔطحذؼس ٝجُطوٞيْ جًُجض٠ ٝئوجٌز جالٗلؼحالش ٝجُٟر١ جالؾطٔحػ٠

جُٔكطحش جُؼِٔيس جُٔٞجَيس ًَ ضِٔيً ػ٠ِ جُطًٍيُ ك٠ جُٜىف، ٝضوٞيس جالٛطٔحّ جًُجض٠ 

، َٝجوش ٖٓ هىٌضٚ ذٔٞٞٞع جُطؼِْ، ٝض٘ٔيس جُطكٌْ جًُجض٠ ٝجُطٞهغ جإليؿحذ٠ ُؤلٛىجف

 ػ٠ِ جضهحي جُوٍجٌ ٝجُط٘ظيْ جًُجض٠ ُطؼِٔٚ. 

ًٔح إٔ ٓؼطوىجش جُٔطؼِْ جًُجضيس ػٖ ًلحءضٚ ك٠ ظَ جُٔكطحش جُؼِٔيس 

جُٔٞجَيس ضإغٍ ك٠ ٠ٍيوس جنطيحٌ جألٗٗطس جُط٠ ْئحٌْٜح ٝيٗحٌى ذٜح، ٝك٠ ٓوىجٌ 

ـٜٔٞ ٝضكَٔ جُؿٜى جُؼو٠ِ جُٔرًٍٝ، ٝٓوىجٌ جُٔوحٝٓس جُط٠ يرًُٜح ُٔٞجؾٜس جُ
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جُؼورحش، ًٔح ضكػٚ ػ٠ِ جالٗـٔحِ ك٠ جُهرٍجش جُطؼِئيس جُط٠ يؼطوى ٓٓروحً ذوىٌضٚ 

ػ٠ِ ضؼِٜٔح ٝئٗؿحَٛح، ٓٔح أوٟ ُظٌٜٞ ًِْٞيحش جألؾُجء جألٌذؼس جٌُٔٞٗس ُِىٓحؽ 

 -B ( ذٛلس ػحٓس، ٝٓٔحٌْس ًِْٞيحش جٍُذؼيٖ)ئؾٍجتA,B,C,D٠ُىٟ ًَ ضِٔيً )

أًرٍ ٖٓ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػس جُطؿٍيريس ( ذٛلس نحٚس ذىٌؾس Cجؾطٔحػ٠

جأل٠ُٝ)جألِْٞخ جُططحذؼ٠(؛ جُط٠ هحّ كيٜح ًَ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطبلٓيً ذحُؼَٔ جُؿٔحػ٠ 

ُط٘ليً جُٜٔحّ جُٔطِٞذس ًٝحٗص ٛ٘حى ٓٓثُٞيس ؾٔحػيس ٝٓٗحًٌس ٝضلحػَ ٝجػطٔحويس 

ُط٘ليً جُٜٔحّ ضؼحٝٗيحً ٖٞٔ كٍين جُؼَٔ ذكيع ضْ ظٌٜٞ ٝٓٔحٌْس ًِْٞيحش 

 (، ٌُٖٝ ُيّ ذٌلحءز جُطؼِْ جُٔؿُأ)أِْٞخ جُطٞجَٟ(.Cجؾطٔحػ٠-B طيٖ)ئؾٍجت٠جُ٘ٔ
 

 –ئؾٍجت٠ –ٝؾى أغٍ ًريٍ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ -ة

نيح٠ُ( ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ  -جؾطٔحػ٠

جُؼِٔيس، ُٛحُف جُ٘ٔطيٖ جإلػىجوٟ ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش 

-B جؾطٔحػ٠(؛ ٝئٌٖ ضلٓيٍ ضلٞم جُطبلٓيً يٟٝ جُ٘ٔطيٖ )ئؾٍجت٠ -)ئؾٍجت٠ 

( ك٠ جٌُلحءز جًُجضيس Dنيح٠ُ -A( ٓوحٌٗس ذأهٍجْٜٗ يٟٝ جُ٘ٔطيٖ )ٓ٘طوC٠جؾطٔحػ٠

جُٔىًٌس؛ ك٠ ٞٞء ٠ريؼس جُٔكطحش جُؼِٔيس، ٝجُط٠ ْحٛٔص ك٠ ظٌٜٞ ًِْٞيحش 

ّ ذ٘لّ جُىٌؾس؛ قيع جػطٔى ضىٌيّ جُؼِّٞ ٝكن وُيَ ؾٔيغ أٌذغ جُىٓحؽ ٌُٖٝ ُي

جُٔؼِْ ْٞجء ذأِْٞخ جُططحذغ أٝ ذأِْٞخ جُطٞجَٟ ػ٠ِ ضوىيْ أٗٗطس 

ضؼِئيس)جْطوٛحتيس ٌٝٚٞيس ٝئٌُطٍٝٗيس ٝهٍجتيس( ضطٟٖٔ ٜٓحٓحً ٓلطٞقس جُٜ٘حيس 

ضططِد ض٘ليً جُٜٔحّ ٝكن ئؾٍجءجش ٓكىوز ذٌٛٞز كٍويس أٝ ذٌٛٞز ؾٔحػيس، ٓٔح 

ُٔٔحٌْس ًِْٞيحش جُٞػ٠ ذحًُجش ٝئوجٌز جالٗلؼحالش ٝجُىجكؼيس جًُجضيس ٝجُٟر١ يإوٟ 

جالؾطٔحػ٠ ٝجُطوٞيْ جًُجض٠ ذـيس ئٗؿحَ جألٛىجف جٍُٔؾٞز، ٖٝٓ غْ ضكليُ ٝض٘ٗي١ 

( ذٛلس نحٚس، ٝذىٌؾس ًريٍز ٓوحٌٗس Cجؾطٔحػ٠-B ًِْٞيحش جٍُذؼيٖ )ئؾٍجت٠

 (.Dنيح٠ُ -Aذأهٍجْٜٗ يٟٝ جُ٘ٔطيٖ)ٓ٘طو٠

جُط٠  (2107انٓيالد)ٗطحتؽ جُركع جُكح٠ُ ؾُتيحً ٓغ ٗطحتؽ وٌجْس  ٝضطلن

( ك٠ جُرؼىيٖ جالؾطٔحػ٠ ٝجالٗلؼح٠ُ ٌُِلحءز (Cأٝٞكص ضلٞم ج١ُٔ٘ جألئٖ جُٓل٠ِ

جُط٠ أٝٞكص ػىّ ٝؾٞو  (2108أدو ٔشزبد) ٓغ ٗطحتؽ وٌجْسجًُجضيس، ذي٘ٔح ضهطِق 

 س جُٔىًٌس.كٍٝم ذيٖ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ك٠ جٌُلحءز جًُجضي

 

ٓٞجَٟ(  –ٝؾى أغٍ ًريٍ ُِطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠ -جـ

نيح٠ُ( ك٠  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ 

ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس؛ ٝئٌٖ ئٌؾحع ًٛٙ 

ٓٞجَٟ( ٌجػص  -جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞذيٜح)ضطحذؼ٠جُ٘طيؿس ٝضلٓيٍٛح ئ٠ُ إٔ 

ًِْٞيحش جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ جُطبلٓيً ٖٓ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس 

نيح٠ُ، ًٔح نح٠رص ًِْٞيحش جٌُلحءز جًُجضيس  -جؾطٔحػ٠ –ئؾٍجت٠ –جُٔهطِلس: ٓ٘طو٠

 ( ذٛلس نحٚس ٖٓ نبلCٍجؾطٔحػ٠-B جُٔىًٌس ٌَُ ٖٓ جٍُذؼيٖ )ئؾٍجت٠

ئؾٍجءجش ض٘ليً جُٜٔحّ جُٔكىوز ِْلحً، ٝجُط٠ ضططِد جُط٘ظيْ ٝجُطٍضيد ٝجُطَِٓٓ 

ٝجُٔٗحًٌس ٝجُىجكؼيس جًُجضيس ٝجُٞػ٠ ذحًُجش ٝئوجٌز جالٗلؼحالش ٝجُٟر١ جالؾطٔحػ٠ 
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ٝجُطوٞيْ جًُجض٠، ٖٝٓ غْ ظٍٜش جُلٍٝم ذيٖ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ 

ٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِلس ػ٘ى ضوىيْ جالْطؿحذحش ػ٠ِ ٝجُػحٗيس ٖٓ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيط

(. ذي٘ٔح ك٠ Cجؾطٔحػ٠-B ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُٛحُف جُ٘ٔطيٖ)ئؾٍجت٠

جُٔؿٔٞػس جُٟحذطس ُْ ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ذيٖ ضبلٓيً جألٗٔح٠ جألٌذؼس ًٕٞ إٔ 

ك٠ٜ ضهح٠د جُطٍيوس جُٔؼطحوز ال ضوىّ ٜٓحّ أٝ ئؾٍجءجش ٓكىوز إلٗؿحَ جألٛىجف؛ 

( ك٠ ضؼِْ جُٔلحٛيْ ذٌَٗ ٓ٘طو٠ ٝضٍكٝ ًِْٞيحش Aًِْٞيحش ج١ُٔ٘ )جُٔ٘طو٠

( ُؼىّ ضٞجكٍ جألٗٗطس Cجؾطٔحػ٠-B ٝضَٜٔ جُ٘ٔطيٖ)ئؾٍجت٠ ) Dج١ُٔ٘)جُهيح٠ُ

ٝجُٜٔحّ ٝٓٛحوٌ جُطؼِْ؛ ٖٝٓ ٛ٘ح ظٍٜ جُطلحػَ ذيٖ جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس ٝأٗٔح٠ 

 ًجضيس جُٔىًٌس، ذٔؼ٠٘ ضلٞم جُ٘ٔطيٖ )ئؾٍجت٠جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جُ

B-جؾطٔحػ٠C(ٖٓوحٌٗس ذحُ٘ٔطي )ٓ٘طو٠A- نيح٠ُD ك٠ جُٔؿٔٞع ج٠ٌُِ ُىٌؾحش )

ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ػ٠ِ ٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس، ذحإلٞحكس ُٞؾٞو 

كٍٝم ذيٖ جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُٛحُف جُٔؿٔٞػطيٖ 

طؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ)ضطحذغ( ٝجُػحٗيس)ضٞجَٟ( ضٍؾغ ُطلٞم جألٗٔح٠ جألٌذؼس جُ

(A,B,C,D ذٜٔح ٓوحٌٗس ذحألٗٔح٠ جألٌذؼس ذحُٔؿٔٞػس جُٟحذطس. ًٔح يٍؾغ يُي )

جُطلحػَ الٗىٓحؼ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ ٓغ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝٓح ضٟٔ٘طٚ 

َِٓٓ ٝضٍضيد ٓؼيٖ ُهطٞجش ٖٓ أٗٗطس ضططِد ض٘ليً جُٜٔحّ ٝكن ئؾٍجءجش ٝض

جُ٘ٗح٠، ٓٔح ٌٖٓ ٓٔحٌْس ًِْٞيحش جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٖٓ هرَ ضبلٓيً 

جُٔؿٔٞػطيٖ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِلس، ٝك٠ ظَ جُٜٔحّ ٓكىوز 

جإلؾٍجءجش ظٍٜش جُلٍٝم ذيٖ جألٗٔح٠ جألٌذؼس ك٠ ٓٔحٌْس ًِْٞيحش جٌُلحءز جًُجضيس 

(. ُٝ٘لّ جألْرحخ ٝؾى ضلٞهحً Cجؾطٔحػ٠-B يٖ)ئؾٍجت٠جُٔىًٌس ُٛحُف جُ٘ٔط

ُؤلٗٔح٠ جألٌذؼس ذحُٔؿٔٞػطيٖ جأل٠ُٝ ٝجُػحٗيس ٓوحٌٗس ذ٘ظيٍضٜح ذحُٔؿٔٞػس جُٟحذطس 

ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس، ٝٝؾٞو ًٛٙ جُلٍٝم ًحٕ ٓٛىٌجً ُِطلحػَ جُكحوظ 

 حٕ.  ذيٖ جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓ

ٝك٠ قىٝو ػِْ جُرحقع ال ضٞؾى ذكٞظ ٝوٌجْحش ْحذوس قحُٝص وٌجْس   

جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ، أٝ 

ذيحٕ أغٍٙ ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ذحٍُٔجقَ جُىٌجْيس 

 جُٔهطِلس.

 انؼهٕو  : انُزبئج انخبصخ ثبخزجبس رذصيم -2

 جْطٜىف جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ جُطكون ٖٓ ٚكس جُلٍٜٝ جُطحُيس:

(  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) انفشض انغبثغ:-

ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ 

 -ش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس ضكٛيَ جُؼِّٞ ضٍؾغ النطبلف جُٔؼحُؿح

 ٠ٍيوس ٓؼطحوز(. -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس
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(  ≤ 1,12ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ئقٛحتيس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) انفشض انضبيٍ:-

ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ 

 –يس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ضٍؾغ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿ

 نيح٠ُ(. -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠

( ُِطلحػَ  ≤ 1,12يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) انفشض انزبعغ:-

٠ٍيوس  -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس -ذيٖ جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

نيح٠ُ(  -٠ جؾطٔحػ –ئؾٍجت٠ –ٓؼطحوز( ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ 

 ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ جُطبلٓيً ػي٘س جُركع.

( النطرحٌ ًٛٙ x1 2ٝجْطهىّ أِْٞخ ضكِيَ جُطرحيٖ جُػ٘حت٠ ُطٛٔيْ ػح٠ِٓ)

جُلٍٜٝ جُهحٚس ذطكٛيَ جُؼِّٞ ، ٝضِهٛص ًٛٙ جُٔؼحُؿس جإلقٛحتيس ك٠ جُؿىٍٝ 

 جآلض٠ :

 ز انًجًٕػبد( نذسجبد راليي4×  2(: َزبئج رذهيم انزجبيٍ انضُبئٗ )02جذٔل )

 رذصيم انؼهٕوفٗ اخزجبس  أًَبط انغيطشح انذيبغيخ نٓيشيبٌرٖٔ انضالس يٍ 

 

 

 

 

 

 
 

 ( جُٓحذن أٗٚ:02( جُٔري٘س ذؿىٍٝ )1×  2ٝيطٟف ٖٓ ٗطحتؽ ضكِيَ جُطرحيٖ جُػ٘حت٠ )

؛ ذٔؼ٠٘ أٗٚ ضكٛيَ جُؼِّٞ يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ُِٔؼحُؿس جُطىٌيٓيس ك٠  أ ـــــ

وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش ؾى كٍٝم وجُس ضٞ

؛ ضٍؾغ ئ٠ُ أِْٞخ جُٔؼحُؿس جُطىٌيٓيس. ُٝٔؼٍكس جضؿحٙ ضكٛيَ جُؼِّٞ جنطرحٌ 

)  ( ٝهيScheffeْجُلٍٝم ضْ قٓحخ ٓٛلٞكس هيْ )
2

  ،d  ) ُريحٕ قؿْ جألغٍ ًٔح

 ( جُطح01:٠ُٛٞ ٓٞٞف ذؿىٍٝ )
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( Scheffeنذغبثيخ ٔاالَذشافبد انًؼيبسيخ ٔليى)(: انًزٕعطبد ا 04جذٔل) 

) يزٕعطبد رالييز انًجًٕػبد انضالس ٔليى نهفشٔق ثيٍ 
2

  ،d فٗ انزطجيك )

 انجؼذٖ الخزجبس رذصيم انؼهٕو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (
*

 (1,12وجُس ئقٛحتيحً  ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) (

           (


 1,2≤ ٠ جُٔىٟ ( قؿْ جألغٍ ًريٍ ٝوجٍ ئقٛحتيح ٝك

 يطٟف ٖٓ جُؿىٍٝ جُٓحذن أٗٚ:

ال يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريس  -0

جأل٠ُٝ )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( ٝجُطؿٍيريس جُػحٗيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس( ك٠ 

 .جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ)جُٔٓطٞيحش ًٌَٝ(

ٛحتيح ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريس يٞؾى كٍم وجٍ ئق -8

جأل٠ُٝ )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( ٝجُٟحذطس )جُطٍيوس جُٔؼطحوز( ك٠ جُططرين جُرؼىٟ 

ٔنصبنخ رالييز انًجًٕػخ انزجشيجيخ ؛  .النطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ)جُٔٓطٞيحش ًٌَٝ(

 األٔنٗ )يذطبد ػهًيخ يززبثؼخ(.

ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريس  يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ -2

جُػحٗيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس( ٝجُٟحذطس )جُطٍيوس جُٔؼطحوز( ك٠ جُططرين جُرؼىٟ 

ٔنصبنخ رالييز انًجًٕػخ انزجشيجيخ ؛  .النطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ)جُٔٓطٞيحش ًٌَٝ(

 انضبَيخ )يذطبد ػهًيخ يٕاصيخ(.

ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً  ٝيؼ٠٘ ٓح ْرن ٝؾٞو كٍٝم وجُس ئقٛحتيحً 

جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ ) جُطًًٍ، ٝجُلْٜ، 
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ٝجُططرين، ٝجُطكِيَ، ٝجُطًٍيد، ٝجُطوٞيْ، ٝجُطكٛيَ ًٌَ(، ضٍؾغ النطبلف 

٠ٍيوس  -ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس -جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس 

ٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ )ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( ٝجُػحٗيس ٓؼطحوز( ُٝٛحُف جُٔؿ

ٔػهيّ يًكٍ لجٕل )ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس(ػ٘ى ٓوحٌٗطٜٔح ذحُٔؿٔٞػس جُٟحذطس؛ 

  انفشض انغبثغ.
( إٔ قؿْ ضأغيٍ جُطىٌيّ )ذٔكطحش ػِٔيس 01ًٔح يطٟف ٖٓ ؾىٍٝ )

ًريٍ ك٠ ضكٛيَ  -ٓوحٌٗس ذحُطٍيوس جُٔؼطحوز -ذٔكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس (  -ٓططحذؼس 

( ٠ٛٝ 2,81 – 1,00( ُٜٔح ضٍجٝقص ذيٖ ) dجُؼِّٞ ُىٟ جُطبلٓيً ؛ قيع إٔ هيْ ) 

ٝك٠ ٞٞء ٓح ضوىّ ضٌٕٞ ضٔص  ؛( جُٔؼيحٌيس1,2هيْ ٍٓضلؼس ذٔوحٌٗطٜح ذحُوئس )

ك٠ أٗٚ يٞؾى أغٍ ًريٍ النطبلف أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش انغؤال انغبثغ  جإلؾحذس ػٖ

َٟ( ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ٓٞج –جُؼِٔيس ) ضطحذؼ٠ 

ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ؛ ُٝٛحُف جُٔكطحش جُؼِٔيس ) 

 ٓٞجَٟ( ٓوحٌٗس ذحُطٍيوس جُٔؼطحوز.  –ضطحذؼ٠ 

كي  نطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕيٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ال ة ـــــــ 

ؼ٠٘ ٝؾٞو كٍٝم وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش جُطبلٓيً ؛ ذٔضكٛيَ جُؼِّٞ 

، ضكٛيَ جُؼِّٞ ( كي جنطرحٌ نيح٠ُ -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –ٓ٘طو٠ يٟٝ جألٗٔح٠ )

" إلؾٍجء جُٔوحٌٗحش Tukey HSDُٝٔؼٍكس جضؿحٙ جُلٍٝم جْطهىّ جنطرحٌ "ض٠ًٞ 

ظ ُطكىيى جُٔطؼىوز ذيٖ أَٝجؼ ٓطْٞطحش وٌؾحش جُطبلٓيً ك٠ جُٔؿٔٞػحش جُػبل

 :( جُطح٠ُ أْٛ ٗطحتؽ جنطرحٌ "ض٠ًٞ "02جُلٍٝم جُىجُس ذيٜ٘ح. ٝيِهٙ جُؿىٍٝ)
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أًَبط انغيطشح  (: انفشٔق ثيٍ يزٕعطبد دسجبد انزالييز ر05ٖٔجذٔل )

 " Tukey HSDٔفمبً الخزجبس " رذصيم انؼهٕو فٗ اخزجبس  انذيبغيخ نٓيشيبٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 )*(
(1,12وجُس ئقٛحتيحً  ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس )

 

 ٝيطٟف ٖٓ جُ٘طحتؽ جُٔري٘س ذحُؿىٍٝ جُٓحذن ٓح ي٠ِ: 

  )ضٞؾى كٍٝم وجُس ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ ) ٓ٘طو٠

نيح٠ُ(، ُٝٛحُف ج١ُٔ٘ ) ٓ٘طو٠(  -ٝٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُ٘ٔطيٖ ) جؾطٔحػ٠ 

 .جُؼِّٞ)جُٔٓطٞيحش ًٌَٝ(ضكٛيَ ك٠ جنطرحٌ 

  )ضٞؾى كٍٝم وجُس ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ ) ئؾٍجت٠

نيح٠ُ(، ُٝٛحُف ج١ُٔ٘ )ئؾٍجت٠(  -ٝٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُ٘ٔطيٖ )جؾطٔحػ٠ 

 .ضكٛيَ جُؼِّٞ)جُٔٓطٞيحش ًٌَٝ(ك٠ جنطرحٌ 

 ١ُٔ٘ ) ٓ٘طو٠( ال يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج

ضكٛيَ جُؼِّٞ)جُٔٓطٞيحش ٝٓط١ْٞ وٌؾحش ضبلٓيً ج١ُٔ٘ )ئؾٍجت٠( ك٠ جنطرحٌ 

)ًٌَٝ. 
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  )ال يٞؾى كٍم وجٍ ئقٛحتيح ذيٖ ٓط١ْٞ وٌؾحش جُطبلٓيً يٟٝ ج١ُٔ٘ ) جؾطٔحػ٠

ضكٛيَ جُؼِّٞ)جُٔٓطٞيحش ٝٓط١ْٞ وٌؾحش ضبلٓيً ج١ُٔ٘ ) نيح٠ُ( ك٠ جنطرحٌ 

)ًٌَٝ. 

ٝم وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ ٓطْٞطحش وٌؾحش ضبلٓيً يطٟف ٓٔح ْرن ٝؾٞو كٍ  

 –)ٓ٘طو٠  جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ضٍؾغ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ

 -ٓ٘طو٠نيح٠ُ( ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ؛ ُٛحُف جُ٘ٔطيٖ ) -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ 

انغؤال  ٝضٌٕٞ ضٔص جإلؾحذس ػٖ ٔػهيّ يًكٍ لجٕل انفشض انضبيٍ،ئؾٍجت٠(؛ 

 –ٚ يٞؾى أغٍ ًريٍ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ ك٠ أٗانضبيٍ 

نيح٠ُ( ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠ 

 -ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس، ُٛحُف جُ٘ٔطيٖ )ٓ٘طو٠

 .ئؾٍجت٠(

ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز ؼحُؿس جُطىٌيٓيس يٞؾى أغٍ وجٍ ئقٛحتيحً ُِطلحػَ ذيٖ جُٔ جـ ــــ

؛ قيع جنطِلص وٌؾحش جُطبلٓيً ٝكن أٗٔح٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ك٠  جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ

جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جألٌذؼس ٗطيؿس جنطبلف ٌٍْٓٝٛ ذٔؼحُؿحش ضىٌيٓيس ٓط٘ٞػس 

 ٝضٌٕٞ ضٔص جإلؾحذس ػٖ ٔػهيّ يًكٍ لجٕل انفشض انزبعغ ذحُٔؿٔٞػحش جُػبلظ؛

يٞؾى أغٍ ًريٍ ُِطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس  أَّ انغؤال انزبعغ فٗ

 –ئؾٍجت٠  –ٓٞجَٟ( ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ) ٓ٘طو٠ –)ضطحذؼ٠ 

 نيح٠ُ( ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس. -جؾطٔحػ٠

 ٕ انزبنٗ:ٔيًكٍ رفغيش انُزبئج انخبصخ ثبخزجبس رذصيم انؼهٕو ػهٗ انُذ             

ٝؾىش كٍٝم وجُس ئقٛحتيح ذيٖ ٓطْٞط٠ وٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ  -أ

جأل٠ُٝ)ٓكطحش ػِٔيس ٓططحذؼس( ٝجُػحٗيس )ٓكطحش ػِٔيس ٓٞجَيس( ٝجُٟحذطس 

)جُطٍيوس جُٔؼطحوز( ك٠ جُططرين جُرؼىٟ النطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ)جُٔٓطٞيحش ًٌَٝ(؛ 

ريطيٖ جأل٠ُٝ ٝجُػحٗيس؛ ٝئٌٖ ضلٓيٍ ضلٞم ُٝٛحُف ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍي

 جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞذيٜح ك٠ ض٘ٔيس ضكٛيَ جُؼِّٞ ك٠ ٞٞء:

ْحػىش جُٔكطحش جُؼِٔيس ػ٠ِ جٗهٍج٠ جُطبلٓيً ك٠ جألٗٗطس جُطؼِئيس جُٔطٟٔ٘س  -

ذٜح )جْطوٛحتيس ٌٝٚٞيس ٝئٌُطٍٝٗيس ٝهٍجتيس(؛ ٓٔح أوٟ ُط٘ٔيس هىٌجش جُطبلٓيً ػ٠ِ 

ٔؼِٞٓحش ٝضٔػيِٜح ُلظيحً ٝذٍٛيحً ٖٞٔ ذ٘يطْٜ جُٔؼٍكيس ذىٌؾس ًريٍز ٗظٍجً ٓؼحُؿس جُ

ُط٘ٞع جُٔػيٍجش جُِلظيس ٝجُرٍٛيس جُٔطٟٔ٘س ذٔٛحوٌ جُطؼِْ جُٔوىٓس ػرٍ جُٔكطحش 

 جُؼِٔيس.

ضٓط٘ى جُٔكطحش جُؼِٔيس ػ٠ِ جالضؿحٙ جُر٘حت٠؛ قيع يطْ ضوىيْ ظٞجٍٛ ٝٓٞجهق  -

ٝضٗؿؼْٜ ػ٠ِ جُركع ٝذ٘حء جُٔؼٍكس ٝض٘ظيْ ٌٝٓٗبلش ضطكىٟ أكٌحٌ جُطبلٓيً، 

جُهرٍجش جُٓحذوس ٝجُطلحػَ ٓغ جآلنٍيٖ؛ ذـٍٜ ضلٓيٍ ضِي جُظٞجٍٛ ٝجُٔٞجهق 

جُؼِٔيس ٝقَ جٌُٔٗبلش جُط٠ ضٞجؾْٜٜ ذأٗلْٜٓ ٝذطٍيوس يجش ٓؼ٠٘ ضكص ضٞؾيٚ 

ٝئٍٖجف جُٔؼِْ. ًٔح ضٓط٘ى ػ٠ِ جالضؿحٙ جالْطٌٗحك٠؛ قيع ضٞكٍ كٍٚحً ُبلْطٌٗحف 

٠ ٖٓ نبلٍ ضوىيْ أٗٗطس ضططِد ٓٔحٌْحش ٖٓ هرَ جُٔطؼِٔيٖ، الًطٗحف جُطؼٔيْ جُؼِٔ

جُؼ٠ِٔ ٝجٍُٞٚٞ ئُيٚ ذأٗلْٜٓ ػرٍ وٌجْس جألٓػِس ٝجُكحالش جُهحٚس ذٚ، ٝذىٕٝ 
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جُطٞؾيٚ جُطحّ أٝ جإلٍٖجف جٌُحَٓ ٖٓ هرَ جُٔؼِْ. ًًُي ضٓط٘ى جُٔكطحش جُؼِٔيس ػ٠ِ 

بلْطوٛحء جًُٟ يؼى ٖٓ أكَٟ جُطٍم جالضؿحٙ جالْطوٛحت٠؛ قيع ضؼى ٓٛىٌجً ُ

إلقىجظ ضؼِْ هٞجٓٚ جُلْٜ، ٝيطْ ٖٓ نبلٍ ضٗؿيغ جُطبلٓيً ػ٠ِ جُؼَٔ ٝذًٍ جُؿٜى 

جُٔؼٍك٠ ٝجُطٓحؤٍ جًُجض٠ ٝٓٔحٌْس ػِٔيحش جُؼِْ ذـٍٜ قَ ٌِٓٗس ٓكيٍز أٝ 

 ٓٞجهق ؿحٓٝ. 

ٝذ٘حء  جْط٘حو جُٔكطحش جُؼِٔيس ػ٠ِ جالضؿحٛحش جُٓحذوس ٖؿغ جُطِٔيً ػ٠ِ جًطٗحف -

جُٔؼٍكس ذ٘لٓٚ ػرٍ ضٞظيق ٓٛحوٌ جُطؼِْ جُٔطٟٔ٘س ذأٗٗطس جُٔكطحش، ٓٔح يُيى 

ٖٓ كٍ٘ ضٔػيَ جُٔؼِٞٓحش ٝضٗليٍٛح ٝضهُيٜ٘ح ك٠ جًُجًٍز ٠ٞيِس جُٔىٟ ػرٍ 

جُٗرٌحش جُؼٛريس ُِىٓحؽ، ٝيطْ جْطٍؾحػٜح ك٠ ٌٚٞز ػٔيحش ػوِيس ٓػَ جُطًًٍ 

ىيْ ٌٓٗبلش ٝضىٌيرحش قٍٞ جُٔلحٛيْ ٝجُلْٜ ٝجُططرين ٝجُطكِيَ ٝجُطًٍيد ػ٘ى ضو

 جُط٠ ضْ ضؼِٜٔح. 

ض٘ليً جُؼِٔيحش جُؼوِيس جُٓحذوس جُهحٚس ذحُٔٓطٞيحش جُٔؼٍكيس ؾؼَ جُٔطؼِْ يٓطػٍٔ  -

( جُٔٓثُٞيٖ ػٖ  جُطؼحَٓ ٓغ جُريحٗحش Bئؾٍجت٠  - Aٓ٘طو٠هىٌجش ؾحٗر٠ جُىٓحؽ )

ٟحيح ذطٍم ٓ٘طويس ٝجُكوحتن ٝض٘حٍٝ جٌُٔٗبلش جُكٓحذيس ٝجٍُهٔيس ٝٓؼحُؿس جُو

ٓٞٞٞػيس، ٝض٘ظيْ ٝضٍضيد جُريحٗحش ٝجُكوحتن ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُوٟحيح ٝجألكٌحٌ ٝكن 

ضَِٓٓ ٓؼيٖ ٝضكىيى أْحُيد ٠ٍٝم ض٘ليً جُٜٔحّ، ذؿحٗد جْطػٔحٌ هىٌجش 

( ك٠ أٞين جُكىٝو ػ٘ى ضوىيْ ٓٞجهق ٌٝٓٗبلش Dنيح٠ُ -Cجؾطٔحػ٠جٍُذؼيٖ)

حؼ أكٌحٌ ٓطؼىوز يجش ٍٓٝٗس ٝأٚحُس ك٠ ضططِد جُططرين ٝجُطكِيَ ٝجُطًٍيد ٝئٗط

 ٓؿحٍ ضؼِْ جُٔلحٛيْ.

جُٔكطحش جُؼِٔيس نح٠رص جألؾُجء جألٌذؼس جٌُٔٞٗس ُِىٓحؽ جُرٍٟٗ ٝقلُضْٜ   -

ؾٔيؼحً، ْٝحػىش ػ٠ِ ضكوين ًلحءز جٍُذ١ ذيْٜ٘، ًٔح ًٌُش ذٛلس نحٚس ػ٠ِ 

ذٌَٗ ٓرحٍٖ ( ٖٓ نبلٍ ضوىيْ جُٔؼِٞٓحش ٝجُٔلحٛيْ Bئؾٍجت٠  - Aٓ٘طو٠جٍُذؼيٖ )

ٖٓ هرَ جُٔؼِْ؛ أٝ ٖٓ نبلٍ ض٘ليً جُٜٔحّ ٝكن ئؾٍجءجش ٓكىوز ، ٓٔح ْحْٛ ك٠ 

ئقىجظ ضٗؼد ك٠ نبليح جألػٛحخ، ٝضٌٞيٖ ٝٚبلش ؾىيىز ذيٖ جُهبليح جُؼٛريس 

وجنَ وٓحؽ جُطبلٓيً ضهُٕ كيٜح جُٔؼِٞٓحش جُٔوىٓس؛ ٓٔح َجو ٖٓ وٌؾحش ضبلٓيً 

 ضكٛيَ جُؼِّٞ جُٔٓطهىّ ذحُركع جُكح٠ُ. جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ ػ٠ِ جنطرحٌ 
 

ٝضطلن ٗطيؿس ًٛج جُركع ٖٓ قيع ضأغيٍ جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ جُطكٛيَ ٓغ 

ك٠  (8102(، ٝكيحٜ)8102جُِٜير٠)(، 8100ٗطحتؽ وٌجْس ًَ ٖٓ: جٍُٟٗٔ)

( ك٠ 8102ًٔحٍ )(، 8102ٝػرى جٌٍُيْ ٝقٓيٖ)ٓؿحٍ جُليُيحء، ٝوٌجْس ًَ ٖٓ: 

ِْٔحٕ ٝٚحُف (، 8103ٝػٜٞ)(، 8103ٝس ًَ ٖٓ: وجٝو)ٓؿحٍ جٌُئيحء، ٝوٌجْ

 Ocakك٠ ٓؿحٍ ػِْ جألقيحء، ٝوٌجْس ًَ: ٖٓ أْٝحى( 8102ػٍٔ)(، 8102ٝ)

(، 8102، ٝي٠ً) Jarrett(2010) &Bulunuz، ٝذُٞيُ٘ ٝؾحٌش  (2010)

(، 8102(، ٝأذٞ ٚرف )8102، ِْٝئحٕ ) Chamber (2013ٖٝحٓرٍ )

 ( ك٠ ٓؿحٍ جُؼِّٞ. 8102ٝقرٞٔ)
 

ٝيهطِق ًٛج جُركع ٓغ ٓح ضوىّ ٖٓ وٌجْحش قيع ٝظق ذؼٟٜح جألِْٞخ   

، (8102كيحٜ )جُططحذؼ٠ ُِٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ػِٔيس جُطىٌيّ ٓػَ وٌجْس ًَ ٖٓ : 
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(، 8102أذٞ ٚرف )ٝ (،8102(، ًٝٔحٍ)8102(، ٝجٍُٗجذ٠)8103ٝوجٝو)

يس ٓػَ ذي٘ٔح ٝظق جُرؼٝ جآلنٍ أِْٞخ جُطٞجَٟ ُِٔكطحش جُؼِٔ(. 8102ػٍٔ)ٝ

(، ِْٝٔحٕ، 8102(، ٝقرٞٔ)8102(، ٝٓكٔى)8102وٌجْس ًَ ٖٓ: جُِٜير٠)

(. ٝيٗحٌ ئ٠ُ أٗٚ ُْ ضٞؾى وٌجْس 8102(، ٝػرى جٌٍُيْ، ٝقٓيٖ)8102ٝٚحُف)

هحٌٗص ذيٖ جألِْٞذيٖ ٖٓ قيع جُطأغيٍ ك٠ ضكٛيَ  -قىٝو ػِْ جُرحقع-ٝجقىز ك٠ 

ُكح٠ُ ذـٍٜ ٓوحٌٗس ضأغيٍ جُؼِّٞ أٝ أٟ ٓٞجو أنٍٟ، ٓٔح وػ٠ ئ٠ُ ئؾٍجء جُركع ج

 جألِْٞذيٖ ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس.
 

 –ئؾٍجت٠ –ٝؾى أغٍ ًريٍ النطبلف أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠ -ة

نيح٠ُ( ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ذـٝ  -جؾطٔحػ٠

ئؾٍجت٠(؛  -ٓ٘طو٠، ُٛحُف جُ٘ٔطيٖ )جُ٘ظٍ ػٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس

( ٓوحٌٗس ذأهٍجْٜٗ Bئؾٍجت٠  - Aٝئٌٖ ضلٓيٍ ضلٞم جُطبلٓيً يٟٝ جُ٘ٔطيٖ )ٓ٘طو٠

( ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ؛ ك٠ ٞٞء ٠ريؼس Dنيح٠ُ -Cيٟٝ جُ٘ٔطيٖ )جؾطٔحػ٠

جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝجُط٠ ْحٛٔص ك٠ ٓهح٠رس ؾٔيغ أٌذغ جُىٓحؽ ٌُٖٝ ُيّ ذ٘لّ 

ىٌيّ جُؼِّٞ ٝكن وُيَ جُٔؼِْ ْٞجء ذأِْٞخ جُططحذغ أٝ جُىٌؾس؛ قيع جػطٔى ض

)جْطوٛحتيس ٌٝٚٞيس ٝئٌُطٍٝٗيس ذأِْٞخ جُطٞجَٟ ػ٠ِ ضوىيْ أٗٗطس ضؼِئيس

ٝهٍجتيس( ضٗؿغ ػ٠ِ جالًطٗحف ٝذ٘حء جُٔؼٍكس ٌٝذ١ جُٔؼِٞٓحش جُؿىيىز ذحُٔؼِٞٓحش 

طن ٝجُطكِيَ جُٓحذوس ذطٍيوس يجش ٓؼ٠٘، ًٝٛج ذىٌٝٙ ضطِد ٖٓ جُطِٔيً ٓٔحٌْس جُٔ٘

ٝضٞظيق جُِـس ٝجوٌجى جُطلحٚيَ ٝجُطًٍيُ ػ٠ِ جألٛىجف ٝض٘ليً جُطؿحٌخ جُٔؼِٔيس، 

( ؛ ٖٝٓ غْ Bئؾٍجت٠  - Aٓ٘طو٠ٓٔح قلُ ١ٗٗٝ ذٛلس نحٚس هىٌجش جٍُذؼيٖ )

ْحْٛ ك٠ ضٌٞيٖ ٝٚبلش ػٛريس ٝضهُيٖ جُٔؼِٞٓحش ذطٍيوس ٝظيليس ُىٟ جُطبلٓيً 

ضٌٞيٖ ٗٔحيؼ ػوِيس ُٔح ئٍٕٝ ذٚ ٖٓ ( Bٝئؾٍجت٠  - Aٓ٘طو٠يٟٝ جُ٘ٔطيٖ )

نرٍجش ٝضؼٔين جُلْٜ ذطٍم ضؿؼَ جُطؼِْ يج ٓؼ٠٘ ٝذحه٠ جألغٍ ك٠ ػوُْٜٞ ذىٌؾس 

 (.Dنيح٠ُ -Cجؾطٔحػ٠ًريٍز ٓوحٌٗس ذأهٍجْٜٗ يٟٝ جُ٘ٔطيٖ)
 

جُط٠ ًٗلص  (2108أثٕ ٔسدح)ٝضطلن ٗطحتؽ جُركع جُكح٠ُ ٓغ ٗطحتؽ وٌجْس 

(، ذي٘ٔح ضهطِق C,Dَ ٓوحٌٗس ذحُ٘ٔطيٖ)( ك٠ جُطكٛيA,Bػٖ ضلٞم جُ٘ٔطيٖ )

ٝجُط٠  (2108ٔيذًذ ) (2108أدو ٔشزبد)ٗطحتؽ جُركع ؾُتيحً ٓغ وٌجْط٠ 

 أٝٞكص ًَ ٜٓ٘ٔح ػىّ ٝؾٞو كٍٝم ذيٖ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ك٠ جُطكٛيَ.
 

ٓٞجَٟ(  –ٝؾى أغٍ ًريٍ ُِطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس )ضطحذؼ٠ -جـ

نيح٠ُ( ك٠  -جؾطٔحػ٠  –ئؾٍجت٠  –جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ) ٓ٘طو٠  ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز

ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس؛ ٝئٌٖ ئٌؾحع ًٛٙ جُ٘طيؿس ٝضلٓيٍٛح 

ٓٞجَٟ( ٌجػص نٛحتٙ ْٝٔحش  -ئ٠ُ إٔ جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞذيٜح)ضطحذؼ٠

 -جؾطٔحػ٠ –ٍجت٠ئؾ –جُطبلٓيً ٖٓ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِلس: ٓ٘طو٠

( Bئؾٍجت٠  - Aٓ٘طو٠نيح٠ُ، ًٔح نح٠رص جُوىٌجش جُؼوِيس ٌَُ ٖٓ جٍُذؼيٖ )

ذٛلس نحٚس ٖٓ نبلٍ ػِٔيحش جالْطوٛحء ٝجالًطٗحف ٝذ٘حء جُٔؼٍكس ٝجٍُذ١ ذيٖ 

جُٔلحٛيْ، ٖٝٓ غْ ظٍٜش جُلٍٝم ذيٖ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ 

ٓحؿيس جُٔهطِلس ػ٘ى ضوىيْ جالْطؿحذحش ػ٠ِ ٝجُػحٗيس ٖٓ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُى
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(. ذي٘ٔح ك٠ جُٔؿٔٞػس Bئؾٍجت٠  - Aٓ٘طو٠جنطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ ُٛحُف جُ٘ٔطيٖ)

جُٟحذطس ُْ ضٞؾى كٍٝم يجش والُس ذيٖ ضبلٓيً جألٗٔح٠ جألٌذؼس ًٕٞ إٔ جُطٍيوس 

ٖ ( كو١ ٝضَٜٔ ذحه٠ جألٗٔح٠؛ ٖٝٓ ٛ٘ح ظٍٜ جُطلحػَ ذيAجُٔؼطحوز ضهح٠د ج١ُٔ٘ )

جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ، ذٔؼ٠٘ ضلٞم 

( ك٠ Dنيح٠ُ -Cجؾطٔحػ٠( ٓوحٌٗس ذحُ٘ٔطيٖ)Bئؾٍجت٠  - Aٓ٘طو٠جُ٘ٔطيٖ )

جُٔؿٔٞع ج٠ٌُِ ُىٌؾحش ضبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ػ٠ِ جنطرحٌ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

بلظ ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ جُٔطٗؼد، ذحإلٞحكس ُٞؾٞو كٍٝم ذيٖ جُٔؿٔٞػحش جُػ

ُٛحُف جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ جأل٠ُٝ)ضطحذغ( ٝجُػحٗيس)ضٞجَٟ( ضٍؾغ ُطلٞم جألٗٔح٠ 

( ذٜٔح ٓوحٌٗس ذحألٗٔح٠ جألٌذؼس ذحُٔؿٔٞػس جُٟحذطس. ًٔح A,B,C,Dجألٌذؼس )

يٍؾغ يُي جُطلحػَ الٗىٓحؼ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ جُطؿٍيريطيٖ ٓغ جُٔكطحش جُؼِٔيس 

أٗٗطس ٜٝٓحّ ضٌٖٔ ضبلٓيً جُٔؿٔٞػطيٖ ٖٓ ضٔػيَ جُٔؼِٞٓحش ضٔػيبلً ٝٓح ضطٟٔ٘ٚ ٖٓ 

ُلظيحً ٝذٍٛيحً وجنَ جُىٓحؽ ٝضٌٞيٖ ٝٚبلش ػٛريس ؾىيىز ُىٟ جُطبلٓيً ٓهطِل٠ 

أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس، ٝك٠ ػِٔيحش جالًطٗحف ٝذ٘حء جُٔؼٍكس ظٍٜش جُلٍٝم ذيٖ 

 - Aٓ٘طو٠ُف جُ٘ٔطيٖ)جألٗٔح٠ جألٌذؼس ك٠ ٓؼحُؿس جُٔؼِٞٓحش ٝضكٛيِٜح ُٛح

(. ُٝ٘لّ جألْرحخ ٝؾى ضلٞهحً ُؤلٗٔح٠ جألٌذؼس ذحُٔؿٔٞػطيٖ جأل٠ُٝ Bئؾٍجت٠ 

ٝجُػحٗيس ٓوحٌٗس ذ٘ظيٍضٜح ذحُٔؿٔٞػس جُٟحذطس ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ، ٝٝؾٞو ًٛٙ 

جُلٍٝم ًحٕ ٓٛىٌجً ُِطلحػَ جُكحوظ ذيٖ جُٔؼحُؿحش جُطىٌيٓيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز 

 جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ.  

ك٠ قىٝو ػِْ جُرحقع ال ضٞؾى ذكٞظ ٝوٌجْحش ْحذوس قحُٝص وٌجْس ٝ  

جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ، أٝ 

 ذيحٕ أغٍٙ ك٠ ضكٛيَ جُؼِّٞ ُىٟ جُٔطؼِٔيٖ ذحٍُٔجقَ جُىٌجْيس جُٔهطِلس.

 انُزبئج انخبصخ ثبنؼاللخ ثيٍ يزغيشاد انجذش : -4

ٖٓ أْثِس جُركع ك٠ : " ٓح جُؼبلهس ذيٖ ٜٓحٌجش غؤال انؼبشش انضٔػَ 

جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ك٠ جألوجء جُرؼىٟ ُِطبلٓيً 

ُِركع جًُٟ  انفشض انؼبششػي٘س جُركع؟"، ُٝئلؾحذس ػ٘ٚ ضطِد ذىٌٝٙ ٚيحؿس 

( ذيٖ  ≤ 1,12ٟٞ والُس )ٓإوجٙ : " ضٞؾى ػبلهس جٌضرح٠يس وجُس ئقٛحتيحً ػ٘ى ٓٓط

وٌؾحش ضبلٓيً ػي٘س جُركع ك٠ جألوجء جُرؼىٟ ألوٝجش جُركع جُػبلظ. ٝالنطرحٌ 

ٚكس ًٛج جُلٍٜ ضْ قٓحخ ٓؼحَٓ جٌضرح٠" ذيٍْٕٞ" ذيٖ جُىٌؾحش جُهحّ جُهحٚس 

ذأوجء ضبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ ػي٘س جُركع ػ٠ِ أوٝجش جُركع ؛ ٌُِٗق ػٖ 

جُٔطـيٍجش ك٠ جألوجء جُرؼىٟ ُطبلٓيً جُٔؿٔٞػحش جُػبلظ ًٌَ  ٓحٛيس جُؼبلهس ذيٖ ًٛٙ

 ( جُطح03:٠ُ، ٝضطِهٙ جُٔؼحُؿس جإلقٛحتيس ك٠ جُؿىٍٝ)
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خ ـــ(: يصفٕفخ يؼبيالد االسرجبط انضُبئٗ ثيٍ يزغيشاد انجذش انزبثؼ 06جذٔل ) 

 = ٌ(021) 

 انًزغيشاد
ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

 جُٔطٗؼد

جٌُلحءز جًُجضيس 

 جُٔىًٌس

َ ضكٛي

 جُؼِّٞ

ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ 

 جُٔطٗؼد
---- 1,742* 1,820* 

جٌُلحءز جًُجضيس 

 جُٔىًٌس
 ---- 1,792* 

 ----   ضكٛيَ جُؼِّٞ

( =  1,12)*( وجُس ئقٛحتيحً قيع جُوئس جُكٍؾس ػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس )             

 1,21( = 1,10، ٝػ٘ى ٓٓطٟٞ والُس ) 1,80

س ٠ٍويس ٓٞؾرس وجُس ئقٛحتيحً ذيٖ يطٟف ٖٓ جُؿىٍٝ جُٓحذن ٝؾٞو ػبله

ًَ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ؛ ذٔؼ٠٘ إٔ 

أوجء جُطِٔيً ك٠ أٟ ٓطـيٍ ئٌٖ إٔ ي٘رث٘ح ذأوجتٚ ك٠ جُٔطـيٍيٖ جآلنٍيٖ؛ ٝذًُي يطْ 

هرٍٞ جُلٍٜ جُؼحٍٖ ٖٓ كٍٜٝ جُركع. ٝك٠ ٞٞء ٓح ضوىّ ضٌٕٞ ضٔص جإلؾحذس ػٖ 

ُٓإجٍ جُؼحٍٖ ُِركع ك٠ أٗٚ ضٞؾى ػبلهس ذيٖ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز ج

جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جُؼِّٞ ك٠ جألوجء جُرؼىٟ ُطبلٓيً جُٛق جألٍٝ جإلػىجوٟ 

يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِلس، ٝضطكىو ٠ريؼس ًٛٙ جُؼبلهس ك٠ أٜٗح ٓٞؾرس 

 وجُس ئقٛحتيحً .

ٙ جُ٘طيؿس ٝئٌؾحػٜح ك٠ ٞٞء إٔ جُطىٌيّ ذحْطهىجّ ٝئٌٖ ضلٓيٍ ًٛ  

جُطٞجَٟ( جْطٜىف هيحّ جُطبلٓيً ذٔؿٔٞػس ٖٓ  -جُٔكطحش جُؼِٔيس ذأِْٞذيٜح )جُططحذغ 

جُؼِٔيحش جُؼوِيس جُط٠ ضْٜٓ ك٠ ئٗٗحء ٝٚبلش ػٛريس ؾىيىز وجنَ جُىٓحؽ، َٝيحوز 

ؾٍجءجش جُطٗؼد ك٠ نبليح جألػٛحخ، ٝوػْ جُطٗؼد ك٠ جُطلٌيٍ. ٝجػطٔىش ئ

جُطىٌيّ ػ٠ِ ضوىيْ جألٗٗطس جُطؼِئيس جُٔط٘ٞػس جُط٠ ضطٞجكن ٓغ أٗٔح٠ جُٓيطٍز 

جُىٓحؿيس، ٝيُي إلػٔحٍ جُؼوَ ٝٓؼحُؿس جُٔؼِٞٓحش ٝجألكٌحٌ ذطٍم ئذىجػيس، ْٝحْٛ 

يُي ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٓػَ: جوٌجى جُؼبلهحش جُؿىيىز، ٝئػحوز 

ٝئونحٍ ضكٓي٘حش ٝضوىيْ ٌؤٟ ؾىيىز، ٝجُطبلهس، جُطٛ٘يق، ٝجُطًٍيد ٝجُطأُيق، 

ٝجٍُٔٝٗس، ٝجألٚحُس. ُٝط٘ليً جُٜٔحّ جُٔطٟٔ٘س ذحُٔكطحش جُؼِٔيس ٝضٞظيق ٜٓحٌجش 

جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ًحٕ الذى ٝإٔ ئحٌِ جُطِٔيً ًِْٞيحش جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس جُط٠ 

ش ٝجُطوٞيْ جًُجض٠ ذـٍٜ ضُٞى ُىيٚ جُٞػ٠ جًُجض٠ ٝجُىجكؼيس جُىجنِيس ٝئوجٌز جالٗلؼحال

ذًٍ جُؿٜى ٝٓٞجِٚس جُؼَٔ ُط٘ليً ٝئٗؿحَ جألٛىجف جُٔططِرس ٓ٘ٚ. ٝذًُي ضٌٕٞ قلُش 

جُٔكطحش جُؼِٔيس ػِٔيس ذ٘حء ؾٌٓٞ ٖٓ جٍُٝجذ١ ذيٖ ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد 

ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس، وػٔص ذىٌٝٛح ئًٓحخ جُطبلٓيً جُٔلحٛيْ جُؼِٔيس ٝضٔػيِٜح 

ٓحؽ ذطٍيوس ُلظيس ٝذٍٛيس ضٓحْٛ ك٠ جْطروحء جُٔؼِٞٓحش ٝضهُيٜ٘ح وجنَ وجنَ جُى

جُٗرٌس جُؼٛريس ك٠ جًُجًٍز ٠ٞيِس جُٔىٟ، ًٔح يَٜٓ ضطريوٜح ٝضكِيِٜح ٝضوٞئٜح ك٠ 

جُٔٞجهق جُؿىيىز؛ ٖٝٓ ٛ٘ح قىظ جهطٍجٕ ُىٌؾحش جُطبلٓيً ك٠ جنطرحٌ ٜٓحٌجش 
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س ٝجنطرحٌ ضكٛيَ جُؼِّٞ؛  ذٔؼ٠٘ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝٓويحِ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌ

 أٗٚ ئٌٖ جُط٘رإ ذأوجء جُطِٔيً ك٠ ٓطـيٍ ٓح ك٠ ٞٞء أوجءٙ ألقى جُٔطـيٍيٖ جآلنٍيٖ.

( 2102صاسع)ٝيطلن ًٛج جُركع ك٠ ٗطحتؿٚ ؾُتيحً ٓغ وٌجْط٠ 

ٖٓ قيع جالٌضرح٠ ذيٖ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجُطكٛيَ، ٝوٌجْس ًَ  (2104ٔيذًذ)

ٖٓ قيع جالٌضرح٠ ذيٖ جٌُلحءز جًُجضيس  (2108)( ٔعًشح2108أدو ٔشزبد)ٖٓ 

ٛىكص  -ك٠ قىٝو ػِْ جُرحقع -جُٔىًٌس ٝجُطكٛيَ. ًٔح أٗٚ ال ضٞؾى وٌجْس ٝجقىز 

 ٌُِٗق ػٖ ٠ريؼس جُؼبلهس ذيٖ جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس . 
 : رٕصيبد انجذش  

 يْ جُطٞٚيحش جُطحُيس:ك٠ ٞٞء قىٝو جُركع ٝٗطحتؿٚ جُط٠ ضَٞٚ ئُيٜح؛ ئٌٖ ضوى  

ضٞػيس ٓؼ٠ِٔ جُؼِّٞ ٝضؼٍيلْٜ ذحُٔكطحش جُؼِٔيس ٝجألّْ جُر٘حتيس جُط٠ ضٓط٘ى ئُيٜح،  -0

 ٝذٌيليس ضهطي١ جُىٌِٝ ٝض٘ليًٛح ٝكوحً ألْحُيد ضوىئٜح ذلٍٛٞ جُؼِّٞ.

ػوى ٌٝٔ ضىٌيريس ُٔؼ٠ِٔ جُؼِّٞ هرَ ٝأغ٘حء جُهىٓس قٍٞ ًيليس ئػىجو أوُس ٓؼِْ  -8

جءجش ضىٌيّ ضكون ٓؼحييٍ جُطىٌيّ جُلؼحٍ ذحُٔكطحش جُؼِٔيس ٝكن ضطٟٖٔ أٗٗطس ٝئؾٍ

 أِْٞذ٠ جُططحذغ ٝجُطٞجَٟ.

ٌٍٞٝز جٌُٗق ػٖ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ُىٟ جُطبلٓيً وجنَ كٍٛٞ  -2

جُؼِّٞ، ٝجُط٠ ضؼى ٓإٍٖجً ألٗٔح٠ جُطلٌيٍ ٝجُطؼِْ ٝكن ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ، ٖٓ نبلٍ ضطرين 

ٝجُٔطحقس ذٔؿحٍ ػِْ جُ٘لّ جُطؼِي٠ٔ، قط٠ ئٌٖ ُِٔؼِٔيٖ ٝجُٔطهٛٛيٖ  جُٔوحييّ جُٔ٘حْرس

 ٓهح٠رطٜح ٝض٘ٔيطٜح أغ٘حء ضىٌيّ جُؼِّٞ.

ئػحوز ض٘ظيْ ٝٚيحؿس ٓكطٟٞ ًطد جُؼِّٞ ذحٍُٔقِس جإلػىجويس، ذكيع يطٟٖٔ أٗٗطس  -1

ٓط٘ٞػس ضٍجػ٠ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُىٟ جُطبلٓيً، ٝضْٛٔ جُٔكطحش جُؼِٔيس ذ٘حًء 

 يٜح؛ ذـٍٜ ض٘ٔيس ٗٞجضؽ ضؼِْ ٍٓؿٞذس.ػِ

ضٞؾيٚ ٗظٍ جُوحتٔيٖ ػ٠ِ ضٛٔيْ ٓ٘حٛؽ جُؼِّٞ ٝضهطيطٜح ذأٛٔيس ض٘ٔيس جُطلٌيٍ  -2

جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٖٓ نبلٍ ضىٌيّ جُؼِّٞ ْٞجء وجنَ جُلٍٛٞ أٝ ٓؼحَٓ 

 ٝٓهطرٍجش جُؼِّٞ.

هيحِ ٝضوييْ ٜٓحٌجش ئػىجو ذٍجٓؽ ضىٌيد ٌٝٝٔ ك٘يس ُٔؼ٠ِٔ جُؼِّٞ قٍٞ ًيليس  -3

جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٖٓ نبلٍ ضطرين جالنطرحٌجش ٝجُٔوحييّ جُٔو٘٘س، 

ذحإلٞحكس ٌُيليس ض٘ٔيطٜٔح ذحْطهىجّ ٠ٍم ٝجْطٍجضيؿيحش ضىٌيّ ضٓحيٍ جالضؿحٛحش 

 جُٔؼحٍٚز ك٠ ضىٌيّ جُؼِّٞ.

 : انذساعبد ٔانجذٕس انًمزشدخ 

 ضٚ جُٓحذوس؛ جهطٍـ ئؾٍجء جُركٞظ جُٔٓطورِيس جُطحُيس :ك٠ ٞٞء ٗطحتؽ جُركع ٝضٞٚيح

جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىيْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ٝأغٍٙ  -0

ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُطُٞيىٟ ٝػحوجش جُؼوَ ٝجضهحي جُوٍجٌ ُىٟ جُطبلٓيً جُٔٞٛٞذيٖ 

 ذحٍُٔقِس جإلػىجويس.

ْ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝأٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ٝأغٍٙ جُطلحػَ ذيٖ أِْٞخ ضوىي  -8

ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش قَ جٌُِٔٗس جإلذىجػ٠ ٝوجكؼيس جإلٗؿحَ ُىٟ ٠بلخ جٍُٔقِس جُػحٗٞيس ٖٓ 

 يٟٝ ٚؼٞذحش ضؼِْ  جُليُيحء.

أغٍ ضىٌيّ جُؼِّٞ ذ٘ٔٞيؼ ٛيٍٓحٕ ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس ك٠ ض٘ٔيس جُهيحٍ جُؼ٠ِٔ ٝجٌُلحءز  -2

 ًٌس ٝجالْطيؼحخ جُٔلحٛي٠ٔ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس .جًُجضيس جُٔى
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ئؾٍجء ذكع ٝٚل٠ ضكِي٠ِ ٌُِٗق ػٖ أْٛ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ٝػبلهطٜح ذرؼٝ  -1

 جُٔطـيٍجش جُٔؼٍكيس ٝجُ٘لٓيس ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس.

يٍ ضطٞيٍ ٓكطٟٞ ًطد جُؼِّٞ ذحٍُٔقِس جإلػىجويس ك٠ ظَ ٓىٟ ضٞجكٍ ٜٓحٌجش جُطلٌ -2

 جُٔطٗؼد.

ذٍٗحٓؽ ضىٌير٠ ُٔؼ٠ِٔ جُؼِّٞ أغ٘حء جُهىٓس ُط٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطىٌيّ ٝكن جُٔكطحش  -3

جُؼِٔيس ٝضأغيٍٙ ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُىٟ ضبلٓيًْٛ 

 ذحٍُٔقِس جإلػىجويس.

جُطٞجَٚ  كحػِيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ػرٍ ذيثحش جُطؼِْ جُطٌيل٠ ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش -2

جإلٌُط٠ٍٗٝ ٝضٛٞيد جُطٌٛٞجش جُرىيِس ك٠ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس ٖٓ يٟٝ 

 أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِلس.

 : يشاجــــغ انجذـــــش 

. ضؼِيْ جُطلٌيٍ جُ٘ظٍيس ٝجُططرين(. 8102أذٞ ؾحوٝ، ٚحُف ٓكٔى؛ ٝٗٞكَ، ٓكٔى ذٌٍ. ) -

 .(،ػٔحٕ، جألٌوٕ، وجٌ جُٔٓيٍز٠3)

(. ذٍٗحٓؽ ٓوطٍـ هحتْ ػ٠ِ جُطؼِْ ج١ُٗ٘ ُط٘ٔيس جٌُلحءز 8102أذٞ ْطس، أٓحٍ ٓكٔى ْحُْ.) -

، ًِيس جُر٘حش ُآلوجخ ٓؿِس جُركع جُؼ٠ِٔ ك٠ جُطٍذيسجًُجضيس ُِطحُرحش ٖؼرس ػِْ جُ٘لّ. 

 . 012 - 082(، 08)02ؾحٓؼس ػيٖ ّٖٔ،   ٝجُؼِّٞ ٝجُطٍذيس،

أغٍ ضىٌيّ جُؼِّٞ ذحْطهىجّ جْطٍجضيؿيس  (.8102أذٞ ٚرف، ًلحـ ػٛحّ ػٞوز. ) -

جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ جُطكٛيَ ٝض٘ٔيس ػِٔيحش جُؼِْ ُىٟ ٠ِرس جُٛق جُهحّٓ جألْح٠ْ ك٠ 

 .جألٌوٕ. ٌْحُس ٓحؾٓطيٍ ؿيٍ ٌٓ٘ٗٞز، ًِيس جُؼِّٞ جُطٍذٞيس، ؾحٓؼس آٍ جُريص، جألٌوٕ

٠ جُطوييْ جُطٌٞي٠٘ ك٠ (. كحػِيس جْطٍجضيؿيس ضىٌيّ ٓٓط٘ىز ئ8100ُأذٞ ُرىز، ٓكٔى .) -

جُطكٛيَ ٝجٌُلحءز جًُجضيس جألًحوئيس جُؼحٓس ٝجُهحٚس ُىٟ جُطِرس. ٌْحُس وًطٌٞجٙ ؿيٍ 

 ٌٓ٘ٗٞز، ؾحٓؼس ػٔحٕ جُؼٍذيس، جألٌوٕ.

ػ٠ِ  V - Shape (. أغٍ جْطهىجّ جْطٍجضيؿيس8102أذٞ ٌٝوز، ٠٘ٓ قحٓى ٓكٔى.) -

١ْ ٖٓ يٝجش أٗٔح٠ جُطؼِْ جُٔهطِلس جُطكٛيَ جالًحوي٠ٔ ُىٟ ٠حُرحش جُٛق جُػح٠ٗ جُٔطٞ

(، 03، )وٌجْحش ػٍذيس ك٠ جُطٍذيس ٝػِْ جُ٘لّ.  Herrmann ٝكن ٗٔٞيؼ ٛيٍٓحٕ

 . 000 - 22أذٍيَ،

(. جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس 8102أقٔى، ئذٍجٛيْ أقٔى؛ ٝجُؼٓحٍ، ٛرس وٌٝيٕ أقٔى.) -

ٍجٌ ُىٟ ٠حُرحش ٝػبلهطٜح ذحُطهطي١ جالْطٍجضيؿي جُٗه٠ٛ ٝجُوىٌز ػ٠ِ جضهحي جُو

 .010 - 32(، ي٘حيٍ ، 22ؾحٓؼس جٌُٔ٘ٛٞز, ) ٓؿِس ذكٞظ جُطٍذيس جُ٘ٞػيس، جُؿحٓؼس.

(. كحػِيس ضٛٔيْ ضؼِي٠ٔ ػ٠ِ ٝكن ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ 8102أقٔى، ذٓٔٚ ٓكٔى.) -

ٓؿِس جُركٞظ ُٜيٍٓحٕ ك٠ ضكٛيَ ٓحوز جٌُئيحء ػ٘ى ٠حُرحش جُٛق جُهحّٓ جُؼ٠ِٔ. 
 -123(، 21ًٍُٓ جُركٞظ جُطٍذٞيس ٝجُ٘لٓيس، ؾحٓؼس ذـىجو، جُؼٍجم، ) ،جُطٍذٞيس ٝجُ٘لٓيس

101. 

(. كؼحُيس جْطٍجضيؿيس 8102أوّ، ٓيٍكص ٓكٔى ًٔحٍ؛ ٖٝطحش، ٌذحخ ٓكٔى ج٠ٍُْٔ.) -

ٓوطٍقس ك٠ ٞٞء ٗظٍيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ئ٠ُ ؾحٗر٠ جُىٓحؽ ػ٠ِ جُطكٛيَ ٜٝٓحٌجش جُطلٌيٍ 

ٓؿِس ضٍذٞيحش  ىٟ ٠حُرحش جٍُٔقِس جإلػىجويس.جُرٍٟٛ ٝجٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ُ
 . 820 - 802(، ي٘حيٍ،  0)80جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُطٍذٞيحش جٍُيحٞيحش،  جٍُيحٞيحش،

(. كحػِيس جْطٍجضيؿيس جُطؼِيْ قٍٞ جُؼؿِس جُوحتٔس ػ٠ِ 8100آٍ ٌٖٞو، ؾٞجٍٛ ْؼٞو.) -

ؼحخ جُٔلحٛي٠ٔ ك٠ ٗظٍيس ٛيٍٓحٕ ٝٗظٍيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ئ٠ُ جُىٓحؽ ك٠ ض٘ٔيس جالْطي
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ٌْحُس جُهِيؽ  .جٌُئيحء ٝأٗٔح٠ جُطلٌيٍ ُىٟ ٠حُرحش جٍُٔقِس جُػحٗٞيس ذٔىي٘س جٍُيحٜ
 . 821 - 020(، كرٍجيٍ،000)28، ٌٓطد جُطٍذيس جُؼٍذ٠ ُىٍٝ جُهِيؽ، جُؼٍذ٠

(. أغٍ جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش 8108جُرحٟٝ, ٓحؾىز ئذٍجٛيْ ؛ ٝجٍُٟٗٔ, غح٠ٗ قٓيٖ. ) -

ٓؿِس ؾحٓؼس ًًٍٞى ٔيس ػِٔيحش جُؼِْ ُىٟ ٠بلخ ٓؼحٛى ئػىجو جُٔؼِٔيٖ. جُؼِٔيس ك٠ ض٘
 .83-0( , 2) 2ُِىٌجْحش جإلٗٓحٗيس, 

(. أغٍ جْطهىجّ جُٔ٘ٛحش 8102جُكر٠ٗ، آيحش ػِٟٞ قٓيٖ؛ ٝذىٌ، ذػي٘س ٓكٔى ٓكٔٞو.) -

جُطؼِئيس ُٔطحذؼس جُٞجؾرحش جُُُٔ٘يس ك٠ جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝضكٛيَ جٍُيحٞيحش 

جُؿٔؼيس  ٓؿِس ضٍذٞيحش جٍُيحٞيحش، ُطحُرحش جُٛق جُػحُع جُٔط١ْٞ ذٔىي٘س ٌٓس جٌٍُّٔ.

 . 22 - 82(، أًطٞذٍ، 0)81جٍُٔٛيس ُطٍذٞيحش جٍُيحٞيحش، 

(. كحػِيس جْطٍجضيؿيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش 810۲جُكٍذ٠، نحُى ٛبلٍ. ) -

، ؾحٓؼس ٓؿِس ًِيس جُطٍذيسيٖ ذِـحش أنٍٟ. جُلْٜ جُوٍجت٠ ُىٟ ٓطؼ٠ِٔ جُِـس جُؼٍذيس جُ٘ح٠و

 .002 -031(، 1) 20أْي٠ٞ، 

. جٍُيحٜ، وجٌ جٌُطد أٗٔح٠ جُٗهٛيس ٝجُٓيطٍز جُىٓحؿيس(. 8108جُكُي٠ٔ، يحٍْ.) -

 ٍُِ٘ٗ ٝجُطَٞيغ.

(.أغٍ ذٍٗحٓؽ ضىٌي٠ٓ هحتْ 8102جُهطيد، ٓكٔى أقٔى؛ ٝجُٔؿًٝخ، ٜٚيد ِْئحٕ.) -

وٞز جٍُيحٞيس ُىٟ ٠بلخ جُٛق جُػحٖٓ جألْحْي ك٠ ػ٠ِ ٝظحتق ٗٛلي جُىٓحؽ ك٠ جُ

 .022 - 001(، 82، جُؿُجتٍ،)وٌجْحش، ؾحٓؼس جألؿٞج٠ ٓؿِس .جألٌوٕ

(. أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُٔهيس ٝػبلهطٜح ذحُطلٌيٍ ٓح ٌٝجء 8102جُُػر٠، ُٗجٌ ٓكٔى.) -

ؾحٓؼس  ،ٓؿِس ًِيس جُطٍذيس جُٔؼٍكس ُىٟ ٠ِرس ؾحٓؼس قحتَ ك٠ ٞٞء ٓطـيٍٟ جُ٘ٞع ٝجٌُِيس.

 . 222 - 228(، ويٓٔرٍ،023)0جألٍَٛ، 

ٓىجنَ ٝٗظٍيحش.  -(. ػِْ جُ٘لّ جُٔؼٍك٠ 8110جُُيحش، كطك٠ ٓٛطل٠.) -

 (،جُوحٍٛز، وجٌ جٍُ٘ٗ ُِؿحٓؼحش جٍُٔٛيس.٠8)

(. جغٍ جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس ػِٔيحش 8101جُُي٘حض٠، كىجء ٓكٔٞو. ) -

ك٠ جُؼِّٞ ُىٟ ٠حُرحش جُٛق جُطحْغ جألْح٠ْ ك٠ هطحع  جُؼِْ ٜٝٓحٌجش جُطلٌيٍ جُطأ٠ِٓ

 ؿُز . ٌْحُس ٓحؾٓطيٍ، ًِيس جُطٍذيس ، جُؿحٓؼس جإلْبلٓيس ، ؿُز ، كِٓطيٖ.

(. أٗٔح٠ جُطؼِْ جُٔٓط٘ىز ئ٠ُ ٗظٍيس جُىٓحؽ جٌُِي ٝوجكؼيس 8108ج٠ُِٞٓ، نحُى ِْئحٕ.) -

ُٜٔ٘يس. ٌْحُس وًطٌٞجٙ ؿيٍ جإلٗؿحَ ٝػبلهطٜح ذحُطلٌيٍ جإلذىجػ٠ ُىٟ ٠ِرس جُٔىجٌِ ج

 ٌٓ٘ٗٞز، ؾحٓؼس جُيٍٓٞى، ئٌذى، جألٌوٕ.

(. كؼحُيس ذٍٗحٓؽ ضىٌير٠ هحتْ ػ٠ِ ٗظٍيس جُطؼِْ 8102جُٓٞج٠، َٝٚ هللا قٔىجٕ.) -

جُٔٓط٘ى ئ٠ُ جُىٓحؽ ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس جألًحوئيس جُٔىًٌس ٝذؼٝ ػحوجش جُؼوَ ُىٟ 

 .0208 - 0202(، 11)2حٓؼس ذٜ٘ح، ، ؾٓؿِس ًِيس جآلوجخ ٠بلخ جُؿحٓؼس.

(. كحػِيس ضٛٔيْ ذيثس ضؼِْ ئٌُط٠ٍٗٝ ضٗح٠ًٌ ك٠ 8103جُٓيى، ٓٛطل٠ ػرىجٍُقٖٔ ٠ٚ.) -

ض٘ٔيس ٓلحٛيْ ٓكًٍحش ذكع جُٞيد ؿيٍ جٍُٔتيس ٝٓؼطوىجش جٌُلحءز جًُجضيس ُىٟ ٠بلخ ًِيس 

 82(، ئذٍيَ، 021)جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُِوٍجءز ٝجُٔؼٍكس،  ٓؿِس جُوٍجءز ٝجُٔؼٍكس،جُطٍذيس. 

- 028 . 

(. جغٍ جْطهىجّ جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ 8102جُٗحكؼ٠، ْٜحّ أقٔى ٌكؼص. ) -

ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُ٘حهى ٝذؼٝ ػحوجش جُؼوَ ك٠ ٓحوز جالهطٛحو ج٠ُُُ٘ٔ ُىٟ ضِٔيًجش 

 - 220ٍ، (، أًطٞذ2) ،ٓؿِس ذكٞظ ػٍذيس كي ٓؿحالش جُطٍذيس جُ٘ٞػيس جٍُٔقِس جإلػىجويس.

220. 
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(. أغٍ جْطٍجضيؿط٠ جُٔكطحش جُؼِٔيس ٝٓهط١ جُريص 8100جٍُٟٗٔ، غح٠ٗ قٓيٖ.) -

جُىجتٍٟ ك٠ ضكٛيَ ٓحوز جُليُيحء ٝض٘ٔيس ػِٔيحش جُؼِْ ُىٟ ٠بلخ ٓؼحٛى ئػىجو جُٔؼِٔيٖ. 

 ٌْحُس وًطٌٞجٙ ؿيٍ ٌٓ٘ٗٞز، ًِيس جُطٍذيس، ؾحٓؼس ذـىجو.

(. أغٍ جْطٍجضيؿيط٠ جُٔكطحش 8103جٌٍُيْ. ) جٍُٟٗٔ، غح٠ٗ قٓيٖ؛ ٌٖٝيى، ٓكٔى ػرى -

جُؼِٔيس ٝٝيط٠ِ ك٠ ضكٛيَ ٠بلخ جُٛق جٍُجذغ جألوذ٠ ذٔحوز جٍُيحٞيحش ٝض٘ٔيس جضؿحٛحضْٜ 

 .223 -220( ، أذٍيَ، 28، )وٌجْحش ػٍذيس ك٠ جُطٍذيس ٝػِْ جُ٘لّٗكٞٛح. 

طحش جُؼِٔيس ك٠ (. كحػِيس جْطٍجضيؿيس جُٔك8102جٍُٗجذ٠، ٛرٚ ٌٗٞ جُىيٖ أذٞ جُٔؼح٠٠.) -

ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطىٌيّ جالْطوٛحت٠ ُىٟ جُطبلخ جُٔؼِٔيٖ ٖؼرس جُؼِّٞ، ٌْحُس وًطٌٞجٙ 

 ؿيٍ ٌٓ٘ٗٞز، ًِيس جُطٍذيس، ٖريٖ جٌُّٞ، ؾحٓؼس جُٔ٘ٞكيس.

(. كحػِيس جُطىٌيّ ذحْطٍجضيؿيس 8102جُٕٗٞ، ٛحوٟ هطلحٕ؛ ٝجُٗيرحٟٝ، ٓحؾى ٍٓيق.) -

ٟ جٌُٔح٠ٗ ك٠ جُليُيحء ُىٟ ٠بلخ جُٛق جألٍٝ جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ جًًُحء جُرٍٛ

 .803 -822(، 8،0)08جُؼٍجم،  ٓؿِس جُوحوْيس كي جآلوجخ ٝجُؼِّٞ جُطٍذٞيس،جُٔط١ْٞ. 

(. جٌُلحءز جًُجضيس جُٔىًٌس ٝػبلهطٜح ذحُطهطي١ جالْطٍجضيؿ٠ 8102جُؼٓحٍ، ئذٍجٛيْ جقٔى.) -

، ٓؿِس ذكٞظ جُطٍذيس جُ٘ٞػيس جُٗه٠ٛ ٝجُوىٌز ػ٠ِ جضهحي جُوٍجٌ ُىٟ ٠حُرحش جُؿحٓؼس.

 .010 -32(، ي٘حيٍ، 22)

(. كحػِيس جْطٍجضيؿيس ٓوطٍقس هحتٔس ػ٠ِ جُٔىٝٗحش 8103جُؼٔٞوٟ، ٛحُس ْؼيى أقٔى.) -

جُطؼِئيس جإلٌُطٍٝٗيس ك٠ ضىٌيّ جٌُئيحء ػ٠ِ ض٘ٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجُٜٔحٌجش 

حٚس ذٌِيس جُطٍذيس ذؿحٓؼس أّ جالؾطٔحػيس ٗكٞ وٌجْس جٌُئيحء ُىٟ ٠حُرحش جُطٍذيس جُه

  .330 - 300(، أذٍيَ،2)0ؾحٓؼس جُوٛيْ، ٓؿِس جُؼِّٞ جُطٍذٞيس ٝجُ٘لٓيس،  جُوٍٟ.

(. ضكِيَ ٓكطٟٞ ٓوٌٍجش جُؼِّٞ ُِٛلٞف 8103جُؼُٟ٘، ٍَٓٝم قٔٞو جُكربلٗي.) -

س ، ؾحٓؼٓؿِس  ًِيس جُطٍذيسجُؼِيح ٍُِٔقِس جالذطىجتيس ك٠ ٞٞء ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد. 

  .230 - 222(، يُٞيٞ، 2)28أْي٠ٞ ،

(. أْحُيد جُطؼِْ ٝ جُطلٌيٍ 8102جُـٍجيرس، أقٔى ػٜٞ؛ ٝجُٔكٖٓ، ْبلٓس ػويَ.) -

ٓؿِس جُؼِّٞ  جُٔٓط٘ىز ئ٠ُ ٗظٍيس جُىٓحؽ ج٠ٌُِ ُٜيٍٓحٕ ك٠ ٞٞء ٓطـيٍٟ جُؼٍٔ ٝجُؿّ٘.
ُركع جُؼ٠ِٔ، ؾحٓؼس جإلٓحّ ٓكٔى ذٖ ْؼٞو جإلْبلٓيس، ػٔحوز ججإلٗٓحٗيس ٝجالؾطٔحػيس، 

 .021 - 22(، ٗٞكٔرٍ،21)

(. كحػِيس ِٓق جإلٗؿحَ ك٠ ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس ُىٟ ٠حُرحش 8102جُلحُف، ِْطحٗس هحْْ.) -

ؾحٓؼس جٌُٞيص، ٓؿِّ جٍُ٘ٗ جُؼ٠ِٔ،  جُٔؿِس جُطٍذٞيس، هْٓ جُٔ٘حٛؽ ذٌِيس جُطٍذيس.

 . 821 - 002(، ْرطٔرٍ،081)20

أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٗحتغ ُىٟ جُطِرس جُٔطلٞهيٖ (.8102جُوٍػحٕ، ؾٜحو ِْئحٕ.) -

ٓإضس ُِركٞظ ٝجُىٌجْحش،  ضكٛيِيحً ٝجُؼحوييٖ ك٠ جُٓ٘س جُطكٟيٍيس ك٠ ؾحٓؼس جُوٛيْ.
 .28 -00( ،8)82ؾحٓؼس ٓإضس،  ِِْٓس جُؼِّٞ جإلٗٓحٗيس ٝجالؾطٔحػيس،

س جُٔكطحش جُؼِٔيس ( : أغٍ جْطهىجّ جْطٍجضيؿي8102جُِٜير٠، ػرى جٍُجَم ػيحوز ٓكٔى. ) -

ٓؿِس جُلطف، ؾحٓؼس ك٠ ضكٛيَ ٠بلخ جُٛق جُػح٠ٗ جُٔط١ْٞ ٝجضؿحْٜٛ ٗكٞ ٓحوز جُليُيحء. 
 .823-818( ، 38)00، جُؼٍجم، ويح٠ُ

(. ذٍٗحٓؽ ضىٌي٠ٓ هحتْ ػ٠ِ جُطؼِيْ جُٔطٔحيُ 8103جُٔكٔيى، ض٠ًٍ ػرىجٍُقٖٔ ئذٍجٛيْ.) -

ؼد ُىٟ ٠بلخ ًِيس أٍٚٞ جُىيٖ ذؿحٓؼس ٝهيحِ كحػِيطٚ ك٠ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗ

جإلٓحّ ٓكٔى ذٖ ْؼٞو جإلْبلٓيس. ٌْحُس وًطٌٞجٙ ؿيٍ ٌٓ٘ٗٞز، ًِيس جُؼِّٞ جالؾطٔحػيس، 

 ؾحٓؼس جإلٓحّ ٓكٔى ذٖ ْؼٞو جإلْبلٓيس، جٍُيحٜ، جُٓؼٞويس.
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(. كحػِيس جْطٍجضيؿيس جُطؼِْ جُٔٓط٘ى ُِىٓحؽ ١ٔٗٝ 8101جُٔطٍك٠، ؿحَٟ ٛبلٍ. ) -

( 0ىٓحؿيس ك٠ ض٘ٔيس جُطلٌيٍ جُ٘حهى ٝجالضؿحٙ ٗكٞ ٓحوز جُؼِّٞ ُىٟ ٠بلخ ٓٓحم )جُٓيطٍز جُ

، ؾحٓؼس ذٜ٘ح،  ٓؿِس ًِيس جُطٍذيسػِّٞ ذؿحٓؼس أّ جُوٍٟ ذحٌُِٔٔس جُؼٍذيس جُٓؼٞويس. 

82(00 ،)022- 811. 

(. أغٍ جُطلحػَ ذيٖ ١ٔٗ جُٓيحوز جُٔهيس ٝيًحء 8102جٍُ٘ٔ، ٛٗحّ ئذٍجٛيْ ئْٔحػيَ.)  -

ٓؿِس ًِيس ىجٕ ُىٟ ٍٓضلؼ٠ ٝٓ٘هل٠ٟ جألوجء جألًحوي٠ٔ ٖٓ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس. جُٞؾ
 . 810 - 811(، ي٘حيٍ، 82، ؾحٓؼس ذٌْٞؼيى، )جُطٍذيس

. جألٌوٕ، ػٔحٕ، ٓويحِ ٛيٍٓحٕ ألٗٔح٠ جُطلٌيٍ(. 8102جُٜيبلش، ٓٛطل٠ هٓيْ ٓكٔى.) -

 ٌوٗييٖ. ًٍُٓ ويرٞٗٞ ُطؼِيْ جُطلٌيٍ، ػٟٞ جضكحو جُ٘حٍٖيٖ جأل

(. جُلحػِيس جًُجضيس ٝػبلهطٜح ذأٗٔح٠ جُطلٌيٍ ٝكوحً 8102جُٜيبلش، ٓٛطل٠ هٓيْ ٓكٔى.) -

ُِٓيطٍز جُىٓحؿيس ُٜيٍٓحٕ ُىٟ ٠ِرس جُٛق جُؼحٍٖ ك٠ ٓىجٌِ جُِٔي ػرىهللا جُػح٠ٗ 

(، 8)02ؾحٓؼس جُركٍيٖ،   ،  ًِيس جُطٍذيس،ٓؿِس جُؼِّٞ جُطٍذٞيس ٝجُ٘لٓيس ُِطٔيُ.

 . 010 - 080يٞٗيٞ،

 -٠ٍجتن ضىٌيّ جُؼِّٞ (. 8110ئٓرٞ ْؼيىٟ، ػرى هللا نٔيّ؛ ٝجُر٠ِٖٞ، ِْئحٕ.) -
 (، جألٌوٕ، ػٔحٕ، وجٌ جُٔٓيٍز ٍُِ٘ٗ ٝجُطَٞيغ ٝجُطرحػس.8. ٠)ٓلحٛيْ ٝضطريوحش ضؼِئيس

( ػ٠ِ ٓٓطٟٞ HBDI(. أغٍ جُطىٌيّ ذ٘ٔٞيؼ ٛيٍٓحٕ )8110ذٞهّ، ٗؿحز ػرى هللا. ) -

وٌجْحش ػٍذيس ك٠  جع ُىٟ ٠حُرحش جُلٍهس جُػحُػس ذٌِيس جُطٍذيس.جُطكٛيَ ْٝٔحش جإلذى
 .011 -32( ، يُٞيٞ، 2)2، جُطٍذيس ٝػِْ جُ٘لّ

(. جُٔىنَ جُؿى٠ُ جُطؿٍير٠ ُط٘ٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد 8102ؾحو جُكن، ِٜٗس ػرى جُٔؼط٠.) -

جُؼِٔيس، جُؿٔؼيس ٝجُٜٔحٌجش جُؼِٔيس ك٠ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس. ٓؿِس جُطٍذيس 

  .011 - 22( ، أذٍيَ، 1) 81،  جٍُٔٛيس ُِطٍذيس جُؼِٔيس

(. ١ٔٗ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس 8102ؾحو هللا، ٝوجو ٚبلـ جُىيٖ؛ ٝجٍُهحو، ٛ٘حء نحُى. ) -

ٓؿِس ؾحٓؼس ٝػبلهطٚ ذحُطؼِْ جُٔ٘ظْ يجضيح ُىٟ ٠ِرس جُٛق جُػحٖٓ ك٠ ػٔحٕ/ جألٌوٕ. 
 .0223-0302( ، 0)80س(، جُ٘ؿحـ ُؤلذكحظ)جُؼِّٞ جإلٗٓحٗي

(. أغٍ جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُطؼِئيس كي ض٘ٔيس 8102قرٞٔ، ْحٌز ٓكٔٞو ٓكٔى.) -

ٓلحٛيْ ٜٝٓحٌجش جضهحي جُوٍجٌ كي جُطٌُ٘ٞٞؾيح ُىٟ ٠حُرحش جُٛق جُٓحوِ جألْح٠ْ. ٌْحُس 

 ٓحؾٓطيٍ ؿيٍ ٌٓ٘ٗٞز، ًِيس جُطٍذيس، جُؿحٓؼس جإلْبلٓيس، ؿُز.

(. كحػِيس جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ قَ جُٔٓحتَ 8102قٖٓ، ٌٝوز يكي٠.) -

جٍُيحٞيس ٝجُٔيَ ٗكٞ جُٔحوز ُىٟ ضِٔيًجش جُٛق جُهحّٓ جالذطىجت٠. ٌْحُس ٓحؾٓطيٍ ؿيٍ 

 ٌٓ٘ٗٞز، ًِيس جُطٍذيس جألْحْيس، جُؿحٓؼس جُٔٓطٍ٘ٛيس.

ٌيّ (. أغٍ جْطهىجّ ٓىنَ جُطىٌيّ جُٔطٔحيُ ك٠ ضى8102نطحخ، أقٔى ػِي ئذٍجٛيْ.) -

جٍُيحٞيحش ػ٠ِ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجُٜٔحٌجش جالؾطٔحػيس ُىٟ ضبلٓيً 

، جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُطٍذٞيحش جٍُيحٞيحش، ٓؿِس ضٍذٞيحش جٍُيحٞيحشجٍُٔقِس جالذطىجتيس. 

  .212 - 810(، ي٘حيٍ، 8)80

كٛيَ (. أغٍ جْطهىجّ جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ جُط8103وجٝو، ٠حٌم ًحَٓ.) -

ٓؿِس جُركٞظ جُطٍذٞيس ٝػحوجش جُؼوَ ُىٟ ٠بلخ جُٛق جٍُجذغ جُؼ٠ِٔ ك٠ ٓحوز جألقيحء، 
 -800(، 21، ًِيس جُطٍذيس، ؾحٓؼس ذـىجو، ًٍُٓ جُركٞظ جُطٍذٞيس ٝجُ٘لٓيس، )ٝجُ٘لٓيس

202. 

(. أغٍ جْطهىجّ جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضىٌيّ 8102ي٠ً, ق٘حٕ ٓٛطل٠ .) -

طكٛيَ جُٔؼٍك٠ ٝض٘ٔيس ػِٔيحش جُؼِْ ٝجُطلٌيٍ جإلذىجػ٠ ٝجُىجكؼيس ٗكٞ ضؼِْ جُؼِّٞ ػ٠ِ جُ
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, جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُِطٍذيس ٓؿِس جُطٍذيس جُؼِٔيسجُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جٍُجذغ جالذطىجت٠, 

 .088-22(, ٗٞكٔرٍ, 3)03جُؼِٔيس، 

جُؼِٔيس ك٠ (. ضطرين جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش 8102ٌجٖى، ػ٠ِ ٓكي٠ جُىيٖ ػرىجٍُقٖٔ.) -

جُٔإضٍٔ جُؼ٠ِٔ ضىٌيّ جُؼِّٞ ُط٘ٔيس جُٞػ٠ جُريث٠ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جالذطىجتيس. 
، جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُِطٍذيس جُؼِٔيس، ضكىيحش" -جُؼٍٕٗٝ: جُػوحكس جُريثيس ٝجُؼِٔيس " آكحم 

  .028 - 080يٞٗيٞ، 

ُىٌجْحش (. ذٍٗحٓؽ ضىٌير٠ ٓوطٍـ ك٠ ئًٓحخ ٓؼ٠ِٔ ج8108َجٌع، أقٔى َجٌع.) -

جالؾطٔحػيس ٜٓحٌجش جْطهىجّ جْطٍجضيؿيحش جُطؼِْ جُٔ٘ظْ يجضيح ٝأغٍٙ ػ٠ِ جُطكٛيَ ٝض٘ٔيس 

( ، 8) 82ؾحٓؼس أْي٠ٞ،  ٓؿِس ًِيس جُطٍذيس،ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيًْٛ. 

 .22 - 0ئذٍيَ، 

ٌِٗس (. جْطهىجّ جُٔىنَ جُٔوطٍـ جُوحتْ ػ٠ِ قَ ج8102َُٔٗوٌٞ، ٓحٍٛ ٓكٔى ٚحُف.) -

ك٠ ضىٌيّ جٍُيحٞيحش ُط٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝذؼٝ ػحوجش جُؼوَ ُىٟ ضبلٓيً 

، جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُطٍذٞيحش ٓؿِس ضٍذٞيحش جٍُيحٞيحش. جُٛق جُٓحوِ جالذطىجت٠

 .082 - 3(, ، يُٞيٞ، 2) 03جٍُيحٞيحش، 

ؼٍكيس ك٠ (. جٍُقبلش ج8102ُْٔحُٔحٕ، أْحٓس ًٔحٍ جُىيٖ؛ جٍُٟٗٔ، ُٛجع ػحٍٓ.) -

ض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُىٓؽ جُوٍجت٠ ٝجُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُطىٌيّ جُٔىُٞالش جُِـٞيس جُؿـٍجكيس ك٠ 

وٌجْحش ػٍذيس ك٠ جُطٍذيس ٝػِْ  جُ٘ٛٞ٘ جألوذيس ُطبلخ جُٛق جألٍٝ جُػحٟٗٞ.
 .032 - 000(، ٓحٌِ، 22،)جُ٘لّ

ُٔكطحش جُؼِٔيس (. أغٍ جْطٍجضيؿيس ج8102ِْٔحٕ، ْحُْ ػرى هللا؛ ٝٚحُف، ٍٓٝز ذحْْ. ) -

جُٔؿِس جُىُٝيس ألذكحظ ك٠ ضكٛيَ ٠حُرحش جُٛق جٍُجذغ جُؼ٠ِٔ ك٠ ٓحوز ػِْ جألقيحء. 
 .018 -082( ، 2)2، جُؼِّٞ جإلٗٓحٗيس

(. ذٍٗحٓؽ أٗٗطس ٓوطٍـ هحتْ ػ٠ِ جُٔكطحش جُؼِٔيس 8102ِْئحٕ، ضٜح٠ٗ ٓكٔى.) -

، ٓؿِس جُطٍذيس جُؼِٔيس .إلًٓحخ أ٠لحٍ جٍُٝٞس ذؼٝ جُٔلحٛيْ جُؼِٔيس ٝػِٔيحش جُؼِْ

 .12 - 0(، ٓحٌِ، 8)02جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُِطٍذيس جُؼِٔيس، 

(. أغٍ جنطبلف جْطٍجضيؿيط٠ جُطؼِْ " جإلٌُط٠ٍٗٝ / 8103ٍْٔز، ػٔحو ٓكٔى ػرىجُؼُيُ.) -

جُٔوِٞخ " ػ٠ِ ض٘ٔيس جُطكٛيَ جُٔؼٍك٠ ٝجٌُلحءز جًُجضيس ُىٟ ػي٘س ٖٓ ٠بلخ هْٓ 

وٌجْحش  -ضٌُ٘ٞٞؾيح جُطٍذيس ؾحٓؼس أّ جُوٍٟ. -الؾطٔحػيس جُٔؼِٞٓحش ذٌِيس جُؼِّٞ ج
 . 010 - 12(، يُٞيٞ، 82، جُؿٔؼيس جُؼٍذيس ُطٌُ٘ٞٞؾيح جُطٍذيس، )ٝذكٞظ

(، جُوحٍٛز، 2. ٠)ضٛٔيْ جُٔ٘حٛؽ ٝهيْ جُطوىّ ك٠ جُؼحُْ جُؼٍذ٠(. 8108ٖكحضٚ، قٖٓ. ) -

 جُىجٌ جٍُٔٛيس جُِر٘حٗيس.

غٍ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ك٠ جُطهيَ جُؼو٠ِ ُىٟ ٠ِرس (. أ8102ٍِٖٞ، ئيبلف ٛحٌٕٝ.) -

، ٓؿِس ؾحٓؼس جُوىِ جُٔلطٞقس ُؤلذكحظ ٝجُىٌجْحش جُطٍذٞيس ٝجُ٘لٓيسؾحٓؼس جُيٍٓٞى. 

2(02 ،)12-32. 

جُوحتٔس ػ٠ِ ٓىنَ جُٓيحم ك٠  REACT(. أغٍ جْطٍجضيؿيس 8102ٚحُف، آيحش قٖٓ.) -

جٌُلحءز جًُجضيس جألًحوئيس ك٠ ٓحوز جألقيحء ُطبلخ ض٘ٔيس جٗطوحٍ أغٍ جُطؼِْ ٝجُلْٜ جُؼٔين ٝ

(، 3)80، جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُِطٍذيس جُؼِٔيس، ٓؿِس جُطٍذيس جُؼِٔيسجٍُٔقِس جُػحٗٞيس. 

 . 31 - 0يٞٗيٞ،

(. أغٍ جْطٍجضيؿيس ٓكطحش جُطؼِْ ك٠ ض٘ٔيس ػِٔيحش جُؼِْ 8101ٚحُف، كىجء ٓكٔٞو .) -

ُىٟ ٠حُرحش جُٛق جُطحْغ جألْح٠ْ كي نحٕ يّٞٗ. ٜٝٓحٌجش جُطلٌيٍ جُطأ٠ِٓ ك٠ جُؼِّٞ 

 ٌْحُس ٓحؾٓطيٍ ؿيٍ ٌٓ٘ٗٞز، ًِيس جُطٍذيس، جُؿحٓؼس جإلْبلٓيس ذـُز.
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(. جُٓيطٍز جُىٓحؿيس 8102ػرى جُكن، ٍَٛيس ئذٍجٛيْ؛ ٝجُؼؿي٠ِ، ٚرحـ قٓيٖ.) -

ٝػبلهطٜح ذحُطلٌيٍ جإلذىجػ٠ ُىٟ ٠ِرس جُؿحٓؼحش ك٠ جألٌوٕ ك٠ ٞٞء ذؼٝ جُٔطـيٍجش 

ؾحٓؼس جُيٍٓٞى، ػٔحوز جُركع جُؼ٠ِٔ،  جُٔؿِس جألٌوٗيس ك٠ جُؼِّٞ جُطٍذٞيس، جُىئـٍجكيس.

 .821 - 820(، ٓحٌِ، 8)00

(. كحػِيس ذٍٗحٓؽ ضىٌير٠ هحتْ ػ٠ِ ػحوجش جُؼوَ ك٠ 8102ػرى جٍُجَم، ٓكٔى ٓٛطل٠.) -

حٓؼس ػيٖ ّٖٔ، ، ؾٓؿِس ًِيس جُطٍذيس .ض٘ٔيس جٌُلحءز جًُجضيس ُِطبلخ ذوْٓ جُطٍذيس جُهحٚس

2(20 ،)122 - 232 . 

ك٠ ئًٓحخ   STEM(. ذٍٗحٓؽ ٓوطٍـ هحتْ ػ٠ِ ٓىنَ 8102ػرى هللا، ػ٠ِ ؿٍيد.) -

ٓؼ٠ِٔ جٍُيحٞيحش ذحٍُٔقِس جُػحٗٞيس ٜٓحٌجش جُطٔيُ جُطىٌي٠ٓ ٝأغٍٙ ػ٠ِ ض٘ٔيس ٜٓحٌجش 

 .213 -820(، أذٍيَ، 1)80، ٓؿِس ضٍذٞيحش جٍُيحٞيحشجُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ُىٟ ٠بلذْٜ. 

(. جغٍ جْطهىجّ جْطٍجضيؿيس 8102ػرى جٌٍُيْ، ًٌٓ٘ ٓرىٌ؛ ٝقٓيٖ، ٛيحّ ؿحتد.) -

جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ضكٛيَ ٓحوز جٌُئيحء ُىٟ ٠بلخ جُٛق جُػح٠ٗ جُٔط١ْٞ ٝض٘ٔيس 

 .818 -022(، ي٘حيٍ، 02، )ٓؿِس ٗٓنضلٌيٍْٛ جإلذىجػ٠. 

طحش جُؼِٔيس ك٠ ضىٌيّ جُ٘كٞ (. كحػِيس جْطٍجضيؿيس جُٔك8102ػ٠ِ، ٌهيس ٓكٔٞو أقٔى.) -

ػ٠ِ ض٘ٔيس جُطكٛيَ جُ٘كٟٞ ٝذؼٝ ٜٓحٌجش ٓح ٌٝجء جُٔؼٍكس ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس 

 .110 - 221(، 2) 21ؾحٓؼس أْي٠ٞ، ٓؿِس ًِيس جُطٍذيس،  جإلػىجويس.

(. كحػِيس جْطهىجّ جْطٍجضيؿيحش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ك٠ ٌكغ 8110ػ٠ِ، ٝجتَ ػرى هللا.) -

جٍُيحٞيحش ٝض٘ٔيس ذؼٝ ػحوجش جُؼوَ ُىٟ ضبلٓيً جُٛق جٍُجذغ  ٓٓطٟٞ جُطكٛيَ ك٠

جالذطىجتي. وٌجْحش ك٠ جُٔ٘حٛؽ ٠ٍٝم جُطىٌيّ، جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُِٔ٘حٛؽ ٠ٍٝم 

 .002-13(، 012جُطىٌيّ، )

(. كحػِيس ذٍٗحٓؽ جٌٌُٞش ك٠ ضىٌيّ ػِْ جُ٘لّ 8102ػٔحٌ، أْحٓس ػٍذي ٓكٔى.) -

ٓؿِس  .جُطٞؾٚ ٗكٞ جُٜىف ُىٟ ٠بلخ جٍُٔقِس جُػحٗٞيسُط٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝ
 .102 - 223( , أذٍيَ،2)20، ؾحٓؼس أْي٠ٞ، ًِيس جُطٍذيس

(. كحػِيس ضىٌيّ ٓوٌٍ جألقيحء ذحْطهىجّ جْطٍجضيؿيس 8102ػٍٔ، ػحْٚ ٓكٔى ئذٍجٛيْ.) -

ٍ ٓكطحش جُطؼِْ ك٠ ض٘ٔيس جُيوظس جًُٛ٘يس ٝجالْطيؼحخ جُٔلحٛي٠ٔ ُىٟ ٠بلخ جُٛق جألٝ

، ًِيس جُطٍذيس، ؾحٓؼس جُِٓطحٕ هحذِٞ، ٓؿِس جُىٌجْحش جُطٍذٞيس ٝجُ٘لٓيس  .جُػحٟٗٞ

 .812 -883(، ئذٍيَ، 8)08

ٗكٞ أكحم ؾىيىز ُِطىٌيّ ك٠ ٝجهؼ٘ح جُطؼِي٠ٔ: جُطىٌيّ (. 8112.)ػرى هللا ػٍٔجٕ، ضـٍيى -
وجٌ جُوحٍٛز . جُوحٍٛز، جُطىٌيّ ٝض٘ٗي١ نبليح جألػٛحخ ذحُٔم -ٝض٘ٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد

 ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ.

(. كؼحُيس جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس ك٠ ض٘ٔيس 8103ػٜٞ، وػحء ًٔحٍ ٚحوم.) -

جُٔلحٛيْ جُؼِٔيس ٝػحوجش جُؼوَ جُٔ٘طؿس ُىٟ ٠بلخ جٍُٔقِس جُػحٗٞيس ك٠ ٓحوز جألقيحء. ٌْحُس 

 ٓحؾٓطيٍ ؿيٍ ٌٓ٘ٗٞز، ًِيس جُطٍذيس، ؾحٓؼس جٌُٔ٘ٛٞز.

(. أغٍ جُطلحػَ ذيٖ أٗٔح٠ ئوجٌز جُٔ٘حهٗحش جإلٌُطٍٝٗيس 8103.)كحٌِ، ٗؿبلء ٓكٔى -

جُٔ٘هلٟس ػ٠ِ  -جُٔطًٍُٔز قٍٞ جُٔؿٔٞػس ًٝلحءز جًُجش جٍُٔضلؼس  -جُٟٔر٠ٞس 

ؾحٓؼس  ٓؿِس ًِيس جُطٍذيس،جُطكٛيَ ٝجالٗهٍج٠ ك٠ جُطؼِْ ُىٟ ٠بلخ ًِيس جُطٍذيس جُ٘ٞػيس. 

 . 180 - 222(، 0)28أْي٠ٞ، ي٘حيٍ، 

(.أغٍ ضٞظيق جْطٍجضيؿيط٠ جُٔكطحش جُؼِٔيس 8102حٍٛ ٓحؾى ٖكىز. )كيحٜ، ْ -

ٝجُهٍجت١ جًُٛ٘يس ك٠ ض٘ٔيس جُٔلحٛيْ جُليُيحتيس ٜٝٓحٌجش جُطلٌيٍ جُرٍٟٛ ك٠ ٓحوز جُؼِّٞ 
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ُىٟ ٠ِرس جُٛق جٍُجذغ جألْح٠ْ ذـُز . ٌْحُس ٓحؾٓطيٍ ؿيٍ ٌٓ٘ٗٞز، ًِيس جُطٍذيس، 

 جُؿحٓؼس جإلْبلٓيس ، ؿُز.

(. كحػِيس جْطٍجضيؿيس جُٔكطحش جُؼِٔيس جُوحتٔس ػ٠ِ جُطؼِْ 8102ٓٛطل٠ .) ًٔحٍ، ٠٘ٓ -

جُطؼح٠ٗٝ ك٠ ض٘ٔيس جُطكٛيَ جُؼ٠ِٔ ٝجألوجء جُطىٌي٠ٓ ُىٟ ٠بلخ ًِيس جُطٍذيس ٖؼرس 

( ، يٞٗيٞ، 3)81، جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُِطٍذيس جُؼِٔيس،ٓؿِس جُطٍذيس جُؼِٔيسجُليُيحء ٝجٌُئيحء. 

22 -000.  

ٍ؛ ٝجُٓيى، ٓحؾىز ؛ ٝكٍٓحٟٝ، كٍٓحٟٝ؛ ٝأقٔى، ػِيس؛ ٝنٍٟ، ٚبلـ؛ ًٞؾي، ًٞغ -

(. ض٘ٞيغ جُطىٌيّ ك٠ جُلَٛ وُيَ جُٔؼِْ ُطكٓيٖ 8112ٝػيحو، أقٔى؛ ٝكحيى، ذٍٟٗ .)

٠ٍم جُطؼِيْ ٝجُطؼِْ ك٠ ٓىٌجِ ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٠. ذيٍٝش ، ٌٓطد جُيٌٞٗٓٞ جإلهِي٠ٔ ُِطٍذيس 

 ك٠ جُىٍٝ جُؼٍذيس.

(. كحػِيس جْطهىجّ جْطٍجضيؿيس ٓكطحش جُطؼِْ ك٠ ضىٌيّ ػِْ 8102ٓكٔى، آٓحٍ ؾٔؼس.) -

جالؾطٔحع ػ٠ِ ض٘ٔيس جُطلٌيٍ جالْطىال٠ُ ٝجُطٓحٓف جالؾطٔحػ٠ ُىٟ ٠بلخ جٍُٔقِس جُػحٗٞيس. 

 .21 -0(، ويٓٔرٍ، 03، )ٓؿِس جُؿٔؼيس جُطٍذٞيس ُِىٌجْحش جالؾطٔحػيس

طٍقس هحتٔس ػ٠ِ جُططريوحش (. كؼحُيس ٝقىز ٓو8103ٓكٔى، ٌٖح ٛحْٖ ػرىجُكٔيى.) -

جٍُيحٞيس ُٔرحوب جُ٘حضٞ ضٌُ٘ٞٞؾ٠ ُط٘ٔيس جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجالضؿحٙ ٗكٞ ٓحوز جٍُيحٞيحش 

، جُؿٔؼيس وٌجْحش ك٠ جُٔ٘حٛؽ ٠ٍٝم جُطىٌيّ .ُىٟ ٠حُرحش جٍُٔقِس جُٔطْٞطس ذحُُُل٠

 .32 - 02، أذٍيَ،  (808جٍُٔٛيس ُِٔ٘حٛؽ ٠ٍٝم جُطىٌيّ، )

(. أغٍ ضىٌيّ جُؼِّٞ ذحْطهىجّ جْطٍجضيؿيس ٌَٖ 8101جُبلٙ ٓكٔٞو.) ٓكٔى، ًٍئس ػرى -

جُريص جُىجتٍٟ ػ٠ِ جُطكٛيَ ٝض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُطأ٠ِٓ ٝجُٔطٗؼد ُىٟ ضبلٓيً 

(، 3)02 ٓؿِس جُطٍذيس جُؼِٔيس، جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُِطٍذيس جُؼِٔيس، .جٍُٔقِس جالذطىجتيس

 .802 -032ٗٞكٔرٍ،

(. ضىٌيّ جُؼِّٞ ذحْطهىجّ جْطٍجضيؿيس جُطؼِْ 8102ُبلٙ ٓكٔٞو.)ٓكٔى، ًٍئس ػرى ج -

جُٔٓط٘ى ئ٠ُ جُىٓحؽ ٝأغٍٙ ػ٠ِ جُطكٛيَ ٝض٘ٔيس ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُرٍٟٛ ٝذؼٝ ػحوجش 

جالْطًًحٌ ُىٟ ٠بلخ جُٛق جُٓحوِ جالذطىجت٠ يٟٝ أٗٔح٠ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس جُٔهطِلس. 

 . 081 - 22(، كرٍجيٍ،8)80ذيس جُؼِٔيس, , جُؿٔؼيس جٍُٔٛيس ُِطٍٓؿِس جُطٍذيس جُؼِٔيس

(. أغٍ جْطهىجّ جْطٍجضيؿيس جٍُٔجهرس جًُجضيس ػ٠ِ 8103ٍٗٛ، ٌيكحخ أقٔى ػرى جُؼُيُ.) -

ض٘ٔيس جُطكٛيَ ٝجٌُلحءز جًُجضيس ك٠ جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جالذطىجتيس ٟٓطٍذی جالٗطرحٙ 

(، 1)00س ُِطٍذيس جُؼِٔيس، ٓل٠٠ٍ جُكًٍس. ٓؿِس جُطٍذيس جُؼِٔيس، جُؿٔؼيس جٍُٔٛي

 . 812 - 020يُٞيٞ،

(. جُهٛحتٙ جُٓيٌٞٓطٍيس 8112ٗٞكَ، ٓكٔى ذٌٍ؛ أذٞ ػٞجو، كٍيحٍ ٓكٔى ػػٔحٕ.) -

ٝكحػِيطٚ ك٠ جٌُٗق ػٖ ١ٔٗ   ( HBDI)    ُٔويحِ جُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُ٘يى ٛيٍٓحٕ

يس ك٠ جُؼِّٞ جُٔؿِس جألٌوٗجُٓيطٍز جُىٓحؿيس ُىٟ ػي٘س ٖٓ ٠ِرس جُؿحٓؼحش جألٌوٗيس. 
 . 032 - 012(، 8)2، ؾحٓؼس جُيٍٓٞى، ػٔحوز جُركع جُؼ٠ِٔ، جُطٍذٞيس

ك٠ ض٘ٔيس  SCAMPER(. كحػِيس جْطٍجضيؿيس ٌْحٓرٍ 8102ٛ٘ىجٟٝ، ػٔحو ٓكٔى.) -

ٜٓحٌجش جُطلٌيٍ جُٔطٗؼد ٝجُهيحٍ جُؼ٠ِٔ ك٠ ٓحوز جُؼِّٞ ُىٟ ضبلٓيً جٍُٔقِس جإلػىجويس. 

 .081 -32( ، يٞٗيٞ، 3)80يس جٍُٔٛيس ُِطٍذيس جُؼِٔيس، ، جُؿٔؼٓؿِس جُطٍذيس جُؼِٔيس
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