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 ألّاجصيرنٗ قٛجُ ظجٌْر ثنعٕنًز ٔقٛاجُ ثَعكجّاجس ظاجٌْر ثنعٕنًاز عهاٗ ثنضعهاٛى ثنؾاجيعٙ إصٓوف ثنوًثّز : اٌمٍخض

ٔقاو  .دٍٛ هًؽجس ظجٌْر ثنعٕنًز ٔهًؽجس ثَعكجّجس ظاجٌْر ثنعٕنًاز ًصذجٟٛزالثؽجيعز دغوثه ٔثنضعٌف عهٗ ثنعالقز 

( أّااضجى ياٍ ؽجيعاز دغاوثها قاو ثمضٛااٌس 055ثّاضعًهش ثنذجفغاز ثنًآُؼ ثنٕٙالٙ ثنضقهٛهااٙ ٔصكَٕاش عُٛاز ثنذقاظ ياٍ  

العضًااجه صااى ث.ثنعُٛااز دجنيٌٚ ااز ثنيذ ٛااز ثنعٖاإثةٛزا ٔيجَااش يضغٛااٌثس ثنذقااظ  ثنه ااخ ثنعهًااٙ ٔثنؾااُِ ٔثالمضٚااجٗ(

ّاجصير ؽجيعاز دغاوثه ناوٚٓى ٔعاٙ ٔيعٌ از أٌ أٔأْى ثنُضجةؼ ثنضاٙ ثّالٌس عُٓاج ثنوًثّاز  .نؾًع ثنذٛجَجس يأهثرثالّضذجَز 

نااجٌْر ثنعٕنًازا ٔياين   يضكاج بٌ ثّاجصير ثنؾجيعاز داجمضالف ثن اجدٓى ثنعهًٛاز ناوٚٓى ٔعاٙ أٔثّاعز دااجٌْر ثنعٕنًاز ٔ

ؾجيعااز ٚضااأعٌ دضااوًػ ثنه ااخ ثنعهًااٙا ثنّااجصير أعهااٗ  ظااجٌْر ثنعٕنًاازٔدااوس ثَعكجّااجس  .نًضغٛااٌ ثنؾااُِ ٔثالمضٚااجٗ

ٌ ُْجك عالقز ثًصذجٟٛز هثنز يٕؽذز دٍٛ ظجٌْر ثنعٕنًزا ٔثَعكجّاجس ظاجٌْر ثنعٕنًاز ْٔايث أٔ .ٔثنضنٚ٘ا ٔثنؾُِ

ْاخ ٚقاوط  اٙ ثنعاجنى ياٍ ع ج از ٔص ُٛاز ٔكٛاٌ ىنا  دق ٔل يٍ ْٚضؾٛخ نًاجأّجصير ثنؾجيعز ٔثنًضعهًٍٛ ْى أٌ إٔٚٝـ 

 .يٕقعٓى ثنعهًٙ ٔثنغ ج ٙ
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Awareness of the Implications of the Phenomenon of Globalization on 

Higher Education From the Perspective of Baghdad University Staff 

 

Ashwaq S. J. Lammoza 
 
Abstract: The study aims to measure the phenomenon of globalization and measuring 

the impact of globalization on higher education for professors University of Baghdad, 

and to identify the correlation between the scores of the phenomenon of globalization 

and extreme implications of globalization. The researcher used the descriptive analytical 

method and included the research sample included (500) professor as a selected sample 

from the University of Baghdad, it was stratified randomly. The research variables were 

(scientific title - sex - jurisdiction).Then the stratifying was relying on the questionnaire 

as a tool for data collection. Among the most prominent results of the study, It was 

proved that the majority of professors of Baghdad University have awareness and 

extensive knowledge of the phenomenon of globalization and in spite of their different 

scientific surnames, they are aware of their disproportionate to the phenomenon of 

globalization as well as to gender and competence. The implications of the phenomenon 

on the University professors are influenced by steeply title scientific specialization and 

sex. The correlation has a positive function on the phenomenon of globalization and the 

implications of the phenomenon of globalization, and this shows that the university 

professors and learners are the first to respond to what is happening in the world of 

culture and technology and so on, according to their scientific and cultural position. 
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 اٌممذمح:

ظجٌْر ثنعٕنًز دأدعجهْج ثنْٛجّٛز ٔثالقضٚاجهٚز ٔثنغ ج ٛاز ٔثالؽضًجعٛاز ياٍ أْاى ثناإثٌْ  و  صع

ثنضٙ ثّضقٕىس ٔالٍثنش صْاضقٕى عهاٗ ثْضًاجو ٕاٌثةـ  كٌٚاز ٔ تاجس ثؽضًجعٛاز يضعاوهر ثنضنٚٚاجس 

 يٍ ثقضٚجهٍٚٛا ّٔجّزا ٔعهًجء ثؽضًجعا ٔيغ لٍٛا ٔصٌدٍٕٚٛا نًج نٓج يٍ ثًصذجٟ ٔعٛق دقٛجر ثأل اٌثه 

ٔن او داٌٍس  .عاجًٜٔثنًؾضًعجسا ٔكوس دًغجدز يٕؽز  كٌٚز ٟجكٛز ٚؤثًٍْاج ياو ثعالياٙ يضٚاجعو ث

ثنعٕنًز دٖكم ٔثٝـ ماالل ع او ثنضْاعُٛجسا ْٔاٙ ثٌٜ ثن إر ثنٌةْٛاز ثنضاٙ ص إه ثنذٖاٌٚز يكام ثناٗ 

ٙااااذقش يعاااااى ثنضقااإالس ثالقضٚااااجهٚز ٔثنْٛجّااااٛز ٔثنغ ج ٛاااز ٔثالؽضًجعٛااااز ثنًيْهااااز أٔ .ثنًْاااض ذم

ًز ٔثنعًٛ ااز  عذااو ا نًضْااجًعز ثنضااٙ ٖٚاآوْج ثنعااجنى دْااذخ ثنعٕنًااز أٔ َضٛؾااز يااٍ َضجةؾٓااج ثنٞاانٔث

93:4333). 

نااٗ صٕفٛااو ثنغ ج ااز  ااٙ ثنعااجنىا دجّااضعًجل ثنؾجَااخ إ جنعٕنًااز  ااٙ ثنؾجَااخ ثنغ ااج ٙ يُٓااج صٓااوف  

ياٍ ماالل ّٔاجةم ثنغ ج ٙا ٔثالعاليٙ ى٘ ثنٚهز دجنؾٕثَخ ثنُلْٛز ٔ ٙ ٕٝء ىن  ص ى صكٛٛا  ثنغ ج از 

ش ٔكٌْٛااج( د ٚااو َ اام ٛااثالَضٌَ ٔ ثنقٕثّااٛخ ٔ ثالنكضٌَٔٛااجسٔ ثصٚااجل يْٛاإًر  ثن ُاإثس ثنلٞااجةٛز

ثال كجً ٔثنًذجها ٌَٖٔ ثنًعهٕيجس نًْضٕٖ ثنٖٕٛع دٍٛ ثنُجُ ؽًٛعجا ٔيٍ عاى ٙاٛجكز ع ج از عجنًٛاز 

ٔثنًؾضًعاجس ٔثنًؤّْاجس نٓج قًٛٓج ٔيعجٌْٚٛاج نَٚاجهر يعاوالس ثنضٖاجدّا أٔ ثنضؾاجَِ داٍٛ ثنؾًجعاجس 

يكجَٛاز صٖاكٛم ٔعاٙ ٔثهًثك ٔيلاجْٛى إَْاجَٛز إل ٙ يقٚهز صذٌٍ  ٙ ثٟجًْج ٔعهٗ يْاضٕٖ ثناُلِ ث

 .(48:4311ٛز ثنيجدع  ٔنُوٍيٍا ٔقُجعجس عجنً

ٌ ثنضغٌٛثس ثنٌْٚعز ٔثنًضالف ز ثنضٙ ٟاٌأس عهاٗ ثنعاجنى َضٛؾاز ثنعٕنًاز ٔعإًر ثنًعهٕياجس إ 

صغٛاٌثس  اٙ ثنعًهٛاز ثنضٌدٕٚاز دؾًٛاع عُجٙاٌْج نضٖاًم ثألْاوثف  ٔثنضٙ يٛاَس ْايث ثنعٚاٌ ّاضقوط

ٔثنياالح  اجنضقٕل  اٙ ثناُاى ثنغ ج ٛاز  ألّاجصيرثنضٌدٕٚز ثنًُٖٕهر ٔثنًُجْؼ ٔثنذٛتز ثنضعهًٛٛز ثنضعهًٛز ٔث

عهٗ يم ؽجَخ يٍ ؽٕثَخ ثنًؾضًع ثنذٌٖ٘ا يًج ’ ٔثالؽضًجعٛز ٔثنْٛجّٛز ٔثالقضٚجهٚز ٚلٌٛ َلّْ

ثنًاؤعٌر  اٙ ثناُاى ثنذٖاٌٚز ثٌٜ ٔيْاض ذالر ظاجٌْر ثنعٕنًاز ثنضاٙ ي غاٌ  .ِ ثنضقٕالسْٚضهَو ثنٕعٙ دٓي

ثنقااوٚظ عُٓااج  ااٙ ثنع اإه ثألمٛااٌر يااٍ فٛااظ ثَعكجّااجصٓج عهااٗ ثنًؾااجالس يج ااز: ثنغ ج ٛااز ٔثالقضٚااجهٚز 

 اٙ ي اؤً أ٘ دهاو أٌ ٚعاو َلْاّ  ٔثنًعهٕيجصٛزا ٔعهاٗ ثنعالقاجس داٍٛ ثأل اٌثه  ٔثنًؾضًعاجسا ٔناى ٚعاو  

ٌ ثنعجنى دوث ٚ ضٌح يٍ يلٓإو    ثن ٌٚاز ثنكَٕٛاز( ألعَل عٍ صأعٌٛثس ثالفوثط ٔثنضيًٕثس ثنؤنٛز دً

ٌ ٚضعهًإث نٛعٖٛإث  اٙ ثن ٌٚاز أأٙاذـ عهاٗ ثنؾًٛاع ٔٙذـ يم  ٌه يٕثُٟجر ياٍ يإثُٟٙ ثنعاجنىا أ( ٔ

مااٌٖ ألجس ثعهاٗ يعٌ از ثٜماٌٍٚا ٔثنضلااجْى ٔثالَْاؾجو يعٓاىا ٔثفضاٌثو ثنغ ج ا ثٌ ٚكَٕإأثنعجنًٛازا ٔ

ٔص ذهٓااجا ٔصق ٛااق يٖاأٌعجس يٖااضٌيز يااع ثٜمااٌٍٚا ٔدُااجء ثنْااالو ٔثنضعااجٌٔ ثنااؤنٍٛٛ  ثنَْٕٛااكٕا 

 .: أ( 4331

ٔعهّٛ  ئٌ ثنضلجعم دٍٛ ظجٌْر ثنعٕنًز ٔثنُاى ثالؽضًجعٛاز ٔثالقضٚاجهٚز ٔثنغ ج ٛاز ٔثنْٛجّاٛز  

ث ثناُاىا ٔياٍ ؽًهاز ْايِ ناٗ صقإالس عوٚاور  اٙ ْايإ٘ هٔنز ياٍ هٔل ثنعاجنى ّاٛؤه٘ أٔثنضٌدٕٚز  ٙ 

صٚٛخ ثنعًهٛز ثنضعهًٛٛز يٍ صغٌٛثس ؽٌْٕٚز  ٙ ثنٖاكم ٔثنًٞإًٌ ٔنكام عُٚاٌ ياٍ  ثنضقٕالس يج

ٌ ثنعًهٛااز ثنضعهًٛٛااز ىثس إى إ ثألمااٌٖنااٗ دااجقٙ ثنااُاى إعُجٙااٌْج نضقًاام يٞاإًٌ ثنضغٛااٌ ثنً ٚاإه 

 .عالقز صذجهنٛزا صؤعٌ  ٙ ْيث ثنُاى ٔصضأعٌ يع دجقٙ َاى ثنًؾضًع

ياج ٚقاوه ىنا  ْإ ٌٟٚ از ٌٔ َعًام عهاٗ دُاجء ثَْاجٌ ؽوٚاوا أص وو ٚؾخ عهُٛاج  ٔدُجءر عهٗ يج 

ٌ هًٔ ثنضٌدٛز ٚضقوه دأٌ صُيهق ثنضٌدٛز يٍ هثمم ثنعٕنًز ثن جةًازا ٔثٌ إٔ .صعجيهُج يع ظجٌْر ثنعٕنًز

ًٓاجًثس صوًك آنٛجس ْيِ ثنعٕنًزا نكٙ صعًم عهٗ مهق ثالؽٛجل ثنضاٙ صًها  ثالصؾجْاجس ٔثنًٕثقا  ٔثن

( ٔياٍ 4555 عذو ثنوثٚىا .ثنالٍيز ٔثنًعجًف ثنًيهٕدز نهضعجيم يع ثنعٕنًزا ٔدًٕٚر ثَض جةٛز ّهًٛز

ْيث ثنًُيهق  أٌ ظجٌْر ثنعٕنًز ٔيج صًغهّ يٍ عًٕر عهًٛز ٔص ُٛز ٔيعهٕيجصٛز ٕكهش ٔالٍثناش صٖاكم 

 .جنٓج ٔيٛجهُٚٓجٕكأٔثقعجر قٕٚجر نضؾوٚو ثنًلجْٛى ثنضٌدٕٚز ٔأٌْٟج ّٔٔجةهٓج ٔيٞجيُٛٓج ٔ

ْٔٙ داين  صٖاكم ظاجٌْر يَٕٛاز إٌ ٙاـ ثنضعذٛاٌ عهاٗ ثعضذاجً ثننياٌ ثأليذاٌ ثناي٘ صُيإ٘  

 .عهّٛ ثنعٕنًزا ْٕ يقٕ ثنٕٓٚز ثنغ ج ٛز نهٖعٕح ٔثٍثنز ثننٕٚٙٛجس ثنقٞجًٚز نأليى
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 ًْٛز ثنوًثّز ثنقجنٛز دجٜصٙ:أٔ ٙ ٕٝء يج ص وو صضؾهٗ  

ٝاإع فااوٚظ نااّ هًِٔ  ااٙ صٖااكٛم ثنعااجنى ثنؾوٚااو صُجٔنٓااج يٕٝاإع ظااجٌْر ثنعٕنًااز ْٔاإ يٕ .4

 .ٔثَعكجّجصٓج عهٗ َٕثفٙ ثنقٛجر يج ز

ًْٛضٓج ثنًضًغهز دأعٞجء ْٛتاز ثنضاوًِٚ  اٙ ؽجيعاز دغاوثه إَٔعٛز ثنعُٛز ثنضٙ صُجٔنضٓج ثنوًثّز ٔ .4

نًااج صضًٛااَ دااّ ْاايِ ثنلتااز يااٍ ع ج ااز عجنٛااز ٔنًااج صضًضااع دااّ يااٍ ي ااوًر عهااٗ صٖااكٛم ٔعااٙ ثنيهذااز 

ننذٌثس ثنعهًٛز ٔثنعًهٛز ثنُج عز ثنضاٙ صاؤْهٓى نًًجًّاز ثعًاجنٓى دعاو صناٌؽٓى يام ٔصَٔٚوْى دج

 .قْخ ثمضٚجّٙد

صضعهق ثنوًثّز دجنًؾضًع ثنعٌثقاٙ ثناي٘ ٖٚآو ثّاضؾجدجس دااجٌْر ثنعٕنًاز  اٙ ؽٕثَذٓاج ثنغ ج ٛاز  .9

 .ٔثالؽضًجعٛز ٔثنْٛجّٛز ٔثالقضٚجهٚز

 .ْٔٙ ثنوًثّز ثالٔنٗ  ٙ فؤه عهى ثنذجفغزَوًر ثنوًثّجس  ٙ ْيث ثنًؾجل  ٙ ثنذٛتز ثنعٌثقٛزا  .1

 

 أهذاف اٌذساعح: 

 :عهٗ  صٓوف ثنوًثّز ثنضع ٌف

 .ظجٌْر ثنعٕنًز نوٖ ثّجصير ؽجيعز دغوثه  عُٛز ثنذقظ(  (4

 -َْااجَٙ( حإثالمضٚااجٗ  عهًااٙ ٔ -عهااٗ ٔ ااق يضغٛااٌ أ ثنلاأٌق  ااٙ ظااجٌْر ثنعٕنًااز دًكَٕجصٓااج (4

 .يضغٌٛ ثنؾُِ  ىيًٕ ٔإَجط( -يْجعو ٔأّضجى( ػثنه خ ثنعهًٙ  يوًُ يْجعو ٔيوًُ ٔأّضجى 

ْم صٕؽو  أٌق ىثس هالناز ثفٚاجةٛز  اٙ هًؽاجس ظاجٌْر ثنعٕنًاز أل اٌثه   عُٛاز ثنذقاظ( عهاٗ  (9

 .ٔ ق يضغٌٛ ثنؾُِ  ىيًٕ ٔإَجط( 

ْم صٕؽو  ٌٔق ىثس هالنز  ٙ هًؽجس ظجٌْر ثنعٕنًز أل ٌثه   عُٛز ثنذقاظ( ٔ اق يضغٛاٌ ثنه اخ  (1

 أّضجى( -أّضجى يْجعو-وًُي-ثنعهًٙ  يوًُ يْجعو

 .ّجصير ؽجيعز دغوثه  عُٛز ثنذقظ( أثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز عُو  (0

 عهًاااٙ  -عهاااٗ ٔ ااق يضغٛاااٌ ثالمضٚااجٗ أ ثنلاأٌق  ااٙ ثَعكجّاااجس ظااجٌْر ثنعٕنًاااز دًكَٕجصٓااج (1

يضغٛاٌ ثنؾاُِ  -ثنه خ ثنعهًٙ  يوًُ يْجعو ٔياوًُ ٔأّاضجى يْاجعو ٔأّاضجى( ػ -َْجَٙ( حإٔ

 . ىيًٕ ٔإَجط( 

ًٕثٍَز  ٙ هًؽجس ثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز أل ٌثه   عُٛاز ثنذقاظ( عهاٗ ٔ اق يضغٛاٌ ثنؾاُِ ثن (8

 .َجط( إ ىيًٕ ٔ

ثنًٕثٍَز  ٙ هًؽجس ثَعكجّاجس ظاجٌْر ثنعٕنًاز أل اٌثه   عُٛاز ثنذقاظ( عهاٗ ٔ اق يضغٛاٌ ثنه اخ  (1

 ثنعهًٙ  يوًُ يْجعؤ يوًُ ٔأّضجى يْجعو ٔأّضجى( 

ثنكٖ  عٍ ثنعالقاز ثالًصذجٟٛاز داٍٛ ي ٛاجُ ظاجٌْر ثنعٕنًاز ٔي ٛاجُ ثَعكجّاجس ظاجٌْر ثنعٕنًاز  (3

 .ّجصير ؽجيعز دغوثه  عُٛز ثنذقظ( أعهٗ ثنضعهٛى ثنؾجيعٙ نوٖ 
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ٔ ياٍ هٌٔ قٚاو أ( أَٓاج ثنًْاضؾوثس ٔثنضيإًثس ثنضاٙ صْاعٗ د ٚاو Waters.Mيجنكٕ ٔثصٌٍ   (4

 ( 8:4333 ثنيجٌْا .نٗ هيؼ ّكجٌ ثنعجنى  ٙ يؾضًع يقهٙ ٔثفوإ

ٔثنًضغٛاٌثس ٔثنًْاضؾوثس  اٙ َإثفٙ نٗ ثنعٕنًز يًؾًٕعز يٍ ثناإثٌْ إثنعٕنًز: ًٚكٍ ثنُاٌ  (9

ثنقٛجر ثنًنضهلزا ثالقضٚجهٚز ٔثنْٛجّز ٔثالؽضًجعٛازا نٌّاى ٙإًر ثنعاجنى ثنؾوٚاو ًٔٚكاٍ صعٌٚا  

 يم دعو يٍ ثدعجه ثنعٕنًز يجٜصٙ:

ثنعجنًٙ ثني٘ ٚضْى دضقٌٚاٌ ثنضؾاجًر  نالقضٚجهصعُٙ ثنًٕٚر ثنؾوٚور  اٌعىٌمح االلتظادَح: -أ

ا ٔثعاالء هًٔ ثن ياجع ثنناجٗا ٔصْآٛم ثنًنضهلاز ؤنز  ٙ ثنلعجنٛجسثنعجنًٛز ٔص هٛ٘ هًٔ ثن

ٍ يؤّْجس ْايث ثنذعاو ْاٙ ثدٌإٔثَض جل ثنْهع ٔثننويجس ٔفٌيز ًأُ ثنًجل دٍٛ هٔل ثنعجنى ٔ

 .ثناؤنٌٕٙيجس عجدٌر ثن جًثسا ٔيُاًز ثنضؾجًر ثنعجنًٛازا ٔثنذُا  ثناؤنٙا ٔٙاُؤق ثنُ او 

قكٕيٛاز ثنضاٙ صٓااوف ثندأٌٍ ثنًُاًاجس ٔثنًؤّْااجس ثنؤنٛاز كٛاٌ  اٌعىٌمةح االجتماعُةح:-ب

ثنٗ ثنْعٙ َقٕ مهاق ثنًؾضًاع ثنًاوَٙ ثنعاجنًٙ ثناي٘ ٌٚثقاخ َٖاجٟجس ثناؤل ّٔٛجّاجصٓج  اٙ 

س ف اإق ثالَْااجٌ ٔثنذٛتااز ٔثالًْااجح ٔثنًنااوًثس ٔثنؾًٌٚااز ٔثن ٞااجٚج ثالؽضًجعٛااز يؾااجال

 .مٌٖألَْجَٛز ثإلٔث

ًَااجٟ ثنقٛااجر أ كااجً ٔثنًعض ااوثس ٔثن ااٛى ٔثن ُجعااجس ٔألٌٍٔ ثٔصعُااٙ داا اٌعىٌمةةح اٌاماةُةةح: -ج

ىٔثق ىثس ثنٚااذغز ثنغٌدٛااز عهااٗ ثنٚااعٛو ثنعااجنًٙ عااٍ ٌٟٚااق ثالَلضااجؿ دااٍٛ ثنغ ج ااجس ألٔث

 .ثنعجنًٛز دلعم ّٔجةم ثالصٚجل ثنقوٚغزا ٔثالَض جل ثنقٌ نأل كجً ٔثنًعهٕيجس

 

ْٙ ثنوًؽز ثنضٙ ٚقٚم عهٛٓج ثألّضجى ثنؾجيعٙ يٍ ثنض وٌٚثس عهٗ ٔ ٌٍعىٌمح: جشائٍإلااٌتعشَف 

 .ْيث ثنذقظ ألكٌثٛ  ٌثس ي ٛجُ ثنعٕنًز ثنًعو 

 

 اٌخٍفُح اٌنظشَح:

 مشاحً اٌعىٌمح:

إٌ نهعٕنًز صجًٚنجر ٝجًدجر  ٙ ثن ووا ٔنكاٍ ناى ٚقاف يلٕٓيٓاج دجنٖإٛع ٔثالَضٖاجً ٔثالٍهْاجً  

 .ُّقجٔل ثنضع ٌف عهٗ ثنًٌثفم ثنضٙ يٌس دٓج ثنعٕنًزٚأصٙ ال  ٙ ثنُْٕثس ثالمٌٛرا ٔ ًٛج إ

 اوالً// مشحٍح اٌتىىَن:

ياٍ  ٌ ثنعٕنًز يغهٓج يغم ثنكجةٍ ثنقاٙ الداو  أٔٚيهق عهٛٓج ثنذعٜ يٚيهـ ثنؾُُٛٛزا دجعضذجً  

ٌ ًٌٚ دًٌفهز صكٍٕٚ ؽُُٛٛزا يٌفهز ٚكٌٕ  ٛٓج ثنًٚيهـ يقم يٌثؽعاز ٔيٌثؽقازا يقام صلاجٔٛ أ

ٌ يٌثفاام إُاجع ٔثقضُااجع ٔقاو ياٌ دٓااج ثنًٚايهـ  اٙ دوثٚاز صكُٕٚااّ ًٔٚكاٍ ثن إل َٔ اجٓا َٔ اجٓا ٔثق

ناٗ دااله ودَٕااشو إنااٗ  ضٕفاجس ثنلٌثعُاز ثن ااويجء ّإثء أياجٌ  اٙ ًفالصٓااى إثنضكإٍٚ صٌؽاع ؽائًْج 

نٗ داله ثنلُٛٛ ٍٛٛ و ثنٖاجو فجنٛاجرو أٔ  اٙ كأَْى نهًؾٓإل ثنذعٛاو ثنٖجّاع إثنٕٚيجل أٔ  ٙ ًفالصٓى 

ّ آعجًْى  ٙ ثأليٌٚكٛضٍٛ ٕٔٔٙنٓى إنٛٓج قذم كٌْٛى داجالف ثنْاٍُٛا ٔ اٙ ْايِ ثنًٌفهاز عًج صول عهٛ

ٔيقجٔناز صًُٛيٓاج يلاجْٛى عاور ٙاٛجكز  ٔدايثسماٌٖا أَْاجَٛز إداٌٍس قٞاٛز ثنعٕنًاز ٝاًٍ قٞاجٚج 

ٔنًذٛازا ؽإثةَ َٕدام نهْاالوا ٔثَٖاجء عٚاذز ثألياىا ثنذُا  ألنعاجح ثألعهٗ يْضٕٖ ثنعجنى يًغهاز  اٙ ث

 ( 40:4555 قجدٛما .ٔثنضعًٌٛا ُٙؤق ثنُ و ثنؤنٙ إلَٖجءنثنؤنٙ 

 عٌٛ ثنضلجعهٙ ٔثنضذجهنٙ ٔيُٓج:أثنًضٖجدكز ىثس ثنضعور ٔ ٙ ْيِ ثنًٌفهز صوثمهش عٕثيم  

عُإر ٔداجن ٕرا  ثنغَٔ ٔثالؽضٛجؿ ثنعْاكٌ٘ ياٍ أؽام ثّاضالح ثٜماٌٍٚ ٔثنقٚإل عهاٗ يجناوٚٓى (4

ٔ ٌٛ ٌٕعٛز ثن إ٘ عهاٗ ثنٞاعٛ  ٔقاو ياجًُ ْايث ثنعجيام ثن ذجةام ٔثنعٖاجةٌ  اٙ فٌدٓاج ياٍ 

 .أؽم ثنًجء ٔثنيعجوا ع ى يٍ أؽم ثنًغجَى ٔثنغٌٔثسا عى يٍ أؽم  ٌٛ ثنؾَٚز ٔثنٌٞثةخ

 اجةٜ عاٍ ٌٟٚ اّ ثنضؾجًر ٔثنضذجهل ثن اجةى داٍٛ ثأل اٌثه ا ٔداٍٛ ثنٖاعٕح ٔيايث داٍٛ ثناؤلا صُض ام  (4

ثنذٛجَاجس ٔثنًعهٕياجس ٔثنضاٙ ٚاضى ثنضعجيام يعٓاج عٍ ٌٟٚ ّ ثنْهعا ُٔٚض م يعٓج ٔدٓج ثنلكٌ ٔصؾًع 
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ناٗ ثالّإثق ثنعجنًٛاز ٔثنضًٌياَ  ٛٓاجا عاى ثنضّٕاع ٔثالَضٖاجً ٔثنْاٛيٌر إٔدُجء يٌصكَثس ثنومٕل 

 .ٔثنضقكى ٔثنضٕؽّ ن ٕٖ ثنْٕق

قاوط فاجل ٔقٕعااّ  عهٛاجرا ٔثٌ ٚاؤعٌ  ُٛااج ٌ ًٚكُُاج ياٍ يعجٖٚااز ثنأثالعاالو ثنؾاجةٌ ثناي٘ ثّااضيجع  (9

ٌ ْٚاهخ داين  ثًثهصُاج ٔفٌٚضُاج عهاٗ أٔٚو عُج ثنٗ ثن ٛجو دعًم يعٍٛ ٔثاليضُجع عاٍ عًام آماٌا ٔ

ثنضلكٌٛ ثنًُاى ٔعهٗ ثنضعجيم يع ثنقوط عهاٗ ٔ اق دعاو ثنَياجٌ ثنلجٙاما دام أٙاذـ ثنضاومم  اٙ 

 ( 99-95:4555 عًجًرا .ٙٛجكز ثننذٌ ٔثالعالٌ عٍ ثنقوط ٔثقع الًصؾجنٛز ثن ٌثًثس

 

 ثانُاً// مشحٍح مُالد اٌمظطٍح

ْٔٙ  ٙ ثنٕثقع فوط أيغٌ يُٓج يٌفهزا ٔٚضذهًٕ ْيث ثنقوط  ٙ ثَضٓجء عًم يُاًز ثنؾاجسا  

ٔدوء عًم ثنضؾجًر ثنؤنٛز ٔيًجًّز ثَٖايضٓج  اٙ ثٍثناز ثنقإثؽَ ٔثن ٛإه يج از ثنلجٙاهز داٍٛ ثناؤلا 

ثل عذااٌ ثنااؤلا ٔ ااٙ ثنٕقااش ىثصااّ ثنٞااغ٠ دٖااور عهااٗ ياإألٔصعاااٛى فٌٚااز ماأٌػ ٔهماإل ً ُٔ ث

ثنقكٕيجس يٍ أؽم ثنضُجٍل عهاٗ ّاٛجهصٓجا ٔعهاٗ ٔ اق ثًثهصٓاج ٔ اٙ ثٟاجً يعجْاور هٔنٛاز ص اى ثنضٕقٛاع 

ثنضُٚاام يُٓااج ٔيااٍ عااى ٙااذقش يهَيااز دٓااج ٔٚٚااذـ أعهٛٓااجا ٔثؽجٍصٓااج يااٍ ثنْااهيجس ثنضٖااٌٚعٛز  

ٔنٗ ياع ثنغإًر ثنٚاُجعٛز ألٔفوٚغز, ظٌٓس ثيٌ ٙعخ ٔالٌ ُْجك عٕنًضٍٛ قوًٚز أٔثننٌٔػ عُٓج 

يٌٚكاج أَضجػ ثنْهع ٍٚجهر يذٛاٌر ه عاش دإٌ صَٚو يٍ أ ٙ ثن ٌٌ ثنغجيٍ عٌٖا ٔثّضيجعش صُلٛي ميضٓج 

 يُنلٞازا ْٔايث ٚلْاٌ ياج ثر  ٌٚ ٛج يًج يكُضٓج ْيِ يٍ ثنقٕٚل عهٗ ثنًٕثه ثننجو دأّعجً ؽاوأٔآّٛج ٔ

ٔصٌؽاااع .ًٔدٛااازألياااجٌ ياااٍ ثَاااويجػ نهاااؤل ثنل ٛاااٌر ثنًْاااضعًٌر  اااٙ ثقضٚاااجهٚجس ثناااؤل ثنٚاااُجعٛز ث

نٗ  ضٌر ثنٕ جق ثنضٙ ّجهس  ضٌر ثنْذعُٛجس دعو ثَضٓاجء ثنقاٌح إٔنٗ نًٛاله ثنًٚيهـ ألث ًْجٙجسإلث

ثالصقاجه يٌٚكٛاز ٔألثنذجًهر ثنضاٙ يجَاش يٖاضعهز داٍٛ ثن يذاٍٛ ثنٌةْٛاٍٛ  اٙ ثنعاجنىا ثنٕالٚاجس ثنًضقاور ث

ثنْاإ ٛضٙ ٔثَضٓااش دضلكاا  ثالصقااجه ثنْاإ ٛضٙ ٔثنكضهااز ثالٕااضٌثيٛزا ٔيجَااش دااوثٚضٓج ثَٓٛااجً ّاإً دااٌنٍٛ 

دااٍٛ ثنًجَٛااج ثنٖااٌقٛز ٔثنًجَٛااج ثنغٌدٛااز ٔصٕفااو ثالنًااجَٛضٍٛ صقااش ٝااغ٠ ثالهثًر  ثنااي٘ يااجٌ ٚلٚاام يااج

ثٚؾجه ص جًح  كٌ٘  ثنٖعذٛزا ّٔجعوس عًهٛز ثَضٖجً ثنًعهٕيجس ٔثصجفز ثنذٛجَجسا ٔدٖكم  ًٕ٘ عهٗ

عهٗ يْضٕٖ ثنعجنىا ٔ ٙ ثنٕقش ىثصّ ٍثهس عًهٛجس صئٚخ ثنلٕثٙم ٔثنلإثًق داٍٛ ثناؤلا ٔصالٕاٙ 

ٙذـ ثنعجنى يهّ دًغجدز ّٕق ٔثفور ٝنًز صٌد٠ دُٛٓج ٕذكز عٚاذٛز أثنقؤه ٔثنلٕثًق ثنَيُٛز فضٗ 

داٍٛ  ٔثنًقجيجر ٔثنضًُا٠ٛ ياجيٍ يٕٙالس ثنًعهٕيجس ٔثنذٛجَجس ٔ ٙ ثنٕقش ىثصّ ٍثهس عًهٛز ثنضًجعم 

ٔ دأًَااجٟ ثنضْإٚق ٔثنضٍٕٚااع أثناؤل ّإثء أيااجٌ يضٚام دأًَااجٟ ثالَضاجػ ٔثنْاهع ٔثننااويجس ٔثأل كاجً 

 ( 14:4551 عٌدٛجسا  عالوألٔث عالٌإلٔثٔثنضٌٔٚؼ 

 

 ثاٌااً// مشحٍح اٌنمى واٌتمذد:

ثنْٛجّااز ٔثنغ ج ااز ياإً أياإً ثالقضٚااجها ٔألْٔااٙ يٌفهااز صضْااى دجنضااوثمم ٔثنضٖااجد  ثنٕثٝااـ  

ٌ صٚذـ ثنًٚجنـ يضوثمهز ٔيضلجعهز ٔثنعجنى يلضٕؿ يٍ هٌٔ ٔؽٕه فؤه ّٛجّٛز أثنل ٔ....ٔثالؽضًجع

ٔيٍ عى   و ظٌٓ نهٕؽإه .دٍٛ ثنؤل ٔيٍ هٌٔ  ٕثٙم ٍيُٛز ٔؽغٌث ٛزا  جنضَثيٍ فًٕٞ٘ا  ًٕ٘

ٚااور قجةًااز عهااٗ ثنااويؼ يٛااجٌ ؽوٚااوا يٛااجٌ ثَضًجءثصااّ ؽوٚااور ٔقٕثعااو ثنضلجعاام يعااّ ؽوٚااور ٔآنٛجصااّ ؽو

يجٌ ثنذعٜ ٚاٌٖ  أٌٔ.ٔثنضكجيم ٔثنقٛجٍر ٔثدضالع ثالمٌٍٚ ٔثنْٛيٌر عهٛٓى ٔثنضقكى  ٛٓى ٔصٕؽٛٓٓى

ثنعٕنًز ثنقوٚغز ْٙ عٕنًز ثنضقجنلجس ثالّضٌثصٛؾٛز دجنغز ثنٞنجيز  أٌ ثنعٕنًز  ٙ ثنٕثقع صذُٙ نيثصٓج 

ٌ ثنعٕنًز  ٙ ٔإم ٔأيٞٗ  جعهٛز يٍ ثالَويجػا يغٌ عً جر يٍ ثنضكجيأيغٌ ًٕٕالر يٍ ثنضقجن  ٔأيٛجَجر 

َْااجَٙ يهااّا صلٌٝااّ د ْاإر عهااٗ يجٝااّٛ إلٙاإًصٓج ثنقجنٛااز ظااجٌْر صلااٌٛ صأعٌْٛااج عهااٗ ثنضااجًٚل ث

َٓاج فجناز عاجدٌرا أٔ أٔيْض ذهّ يًج ثَٓج صلٌّٝ يقضًٛز صجًٚنٛز قجٌْر ٔيٍ عى  أٌ ثنُاٌر ثنٛٓج عهٗ 

ياٌثر َْنٛاجرا ألَُاج دجنلعام َعاٛٔ ثقضٚاجهثر أج يجَاش ٚكإٌ ناٗ فٛغًاإ كٌر ٟجًةاز ًٚكاٍ ٟٛٓاج ٔثعجهصٓاج 

 ّعٛوا .قٕٖ يٍ ثنؤل ٔثنقكٕيجسأٔصضقكى  ّٛ قٕٖ عجنًٛز صؾضجؿ ثنؤل ٔثنقكٕيجس ْٔٙ ’ صقكًّ

4554 :3-44 ) 



 
 54  4541 (41  0ا يؾهز ثأليجهًٚٛز ثأليٌٚكٛز ثنعٌدٛز نهعهٕو ٔثنضكُٕنٕؽٛج -أماساتان

 

 

 ٚأصٙ: ثنعٕنًز ٔيْذذجصٓج يج

 .صو ق ثالّضغًجًثس ثالؽُذٛز ثنًذجٌٕر ثنٗ ثنعجنى ثنعٌدٙ (4

 .ثنض وو ثنضكُٕنٕؽٙ (4

 .ثنٌٖيجس يضعوهر ثنؾُْٛجس يغٌر (9

 َٕثع عور يُٓج:أٔنهعٕنًز 

 عالوإلعٕنًز ث. 

  ثنعٕنًز ثنْٛجّٛز صعُٙ ٌَٖ ثن ٛى ثنغٌدٛز  ٙ يؾاجل ثنْٛجّاز داوعٕر ثناٗ ثالماي دجنوًٚ ٌثٟٛاز

 .ثنغٌدٛز دٕٙلٓج َاجو ثنقكى

 95:4554 فًو٘ا .ثنعٕنًز ثالقضٚجهٚز ) 

 

 اَجاتُاخ اٌعىٌمح:

عٌٛثر ثٚؾجدٛااجر  ااٙ فٌيااز أَْااجَٛز ٔثٍهْجًْااج يًااج صااؤعٌ صااإلثّااض ٌثً ثنقٛااجر ثثنعٕنًااز صعًاام عهااٗ  (4

 .ثنضجًٚل

نااٗ ثنضعااجٌٔ دااٍٛ إهٚااجٌ ٔثنغ ج ااجس ٔثنااي٘ ٚااؤه٘ دااؤًِ ألثٚؾااجه َاإع يااٍ ثنقاإثً ثنًضذااجهل دااٍٛ ث (4

 .ثنٖعٕح

 .َقجء ثنعجنىأثنغجء ثنًْج جس دٍٛ ثنؤل ٔصٕفٛو ثنً جِٚٛ ٔثنًٕثٙلجس نهًُضؾجس  ٙ  (9

 .وًٚ ٌثٟٛز ثالؽضًجعٛزصٕ ٌٛ ثن (1

 .يجو ثأل ٌثه  المضٛجً يجٚالةًٓى يٍ ثنغ ج جسأ ضـ ثنًؾجل  (0

 

 عٍثُاخ اٌعىٌمح:

 ٙهٛز يٍ يذجهاألصقيٛى ي ٕيجس ثنًؾضًع ث. 

 وثٌ ثنٕٓٚز ًِٟٔ يعجنى ثنٖنٚٛز  . 

 يقجٔنز صلكٛ  ثنًؾضًعألثن ٞجء عهٗ ثنضٌثد٠ ث ٌّ٘. 

 ٔكٌِٟٛلجل ٔثّضغالنٓى ُٙجعٛجر ألصقيٛى ٟلٕنز ث. 

 

 دساعاخ عاتمح:

وً ٚااز ثنكٕيُٕٚهااظ نعٕنًااز ثنضعهااٛى ثنؾااجيعٙو ّااعش  دعُاإثٌ( Gibbons,2000دساعةةح جُثةةىنض  

ٌ قذإل ثنيهذاز  اٙ أناٗ إثنوًثّز ثنٗ دٛاجٌ صٕؽٓاجس ثنكٕيُٕنٛاظ  اٙ عٕنًاز ثنضعهاٛى ثنؾاجيعٙ, ٖٚاٌٛ 

 اٙ ثنؾجيعاجس ثالّاضٌثنٛز ٔثنضاٙ داوأس صْاض يخ ٟهذاز ٔالّاًٛج ماي ٚضَثٚاو دٖاكم يهقإظ أثنؾجيعجس 

يًاج أّاضُضؼ .%( ياٍ يؾًٕعاز ثنيهذاز45ؽجَخ عجنًٛجر ال ٚضؾجٍٔ  ألأٌ ثنيهذز ث ال  إ.ّٛجآؽُٕح ٌٕق 

ناٗ ثعضذاجًثس صجًٚنٛاز  ًعااى ثنيهذاز ثالؽجَاخ  اٙ إؽجَخ يج ٍثل ٚنٞاع ألثنذجفظ أٌ صذجهل ثنيهذز ث

يًااج .يٌٚكااج ثنضااٙ صااٌصذ٠ دعالقااجس صجًٚنٛااز يااع دٌٚيجَٛااجأيااٍ دٌٚيجَٛااج ْااى يااٍ هٔل ثنكٕيُٕٚهااظ أٔ 

ؽجَاخ  اٙ ثنؾجيعاجس ّاٛأمي  اٙ ثنضالٕاٙ صاوًٚؾٛجر ٔىنا  ألٌ ألأّضُضؼ ثنذجفاظ أٌ عاوهثر ياٍ ثنيهذاز ث

ٌ ثنضياإًثس ثنعٕنًٛاز صعًام عهااٗ ً اع يلجٚااز أثنوًثّاز  اٙ ثننااجًػ ّاضكٌٕ يكهلاز يااٍ َجفٛاز , يًاج 

قيااٌ ٔصعَٚااَ هًٔ ثنؾجيعااجس  ااٙ صياإٌٚ صعااجٌٔ هٔنااٙ  ااٙ يٛااوثٌ ثنذقااظ  ثنضعهااٛى ثنعااجنٙ هثماام ياام  

 كجً ٔثنيٌثةق ٔثنض ُٛجس أٙذقش عًهٛاز مجٝاعز القضٚاجه ثنْإق, ٔيًاج ألَضجػ ثإثنعهًٙ ٔىن  ألٌ 

 يغٌ يٍ ثنعٕثيم ثٜصٛز:أفلَ ْيث ثالصؾجِ ٔثفو أٔ 

ثنعهًٛاز ٔثنض ُٛاز ثنعجنٛاز ٕانجٗ ىٔ٘ ثنكلجٚاجس ألٍٚاجهر عاوه يٌثياَ ثنذقاظ ٔثنعاجيهٍٛ  ٛٓاج ياٍ ث (4

 .ثنقكٕيٛز يُٓج ٔثننجٙز
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َضااجػ إٍٚااجهر ثنعالقااجس دااٍٛ يٌثيااَ ثنذقاإط ثنًنضهلااز ٔثنًضٖااجدٓز ثاليااٌ ثنااي٘ ّااجعو عهااٗ أكُااجء  (4

 .ثنًعٌ ز ٔصيٌْٕٚج

 

عٞااجء ْٛتاز ثنضاوًِٚ  ااٙ أّااعش ثنوًثّاز ثنضعاٌف ثنااٗ يْاضٕٖ ٔعاٙ : (2003دساعةح اٌخىاٌةذج  

عااٍ ٌٟٚااق َعكجّااجصٓج عهااٗ ثنضعهااٛى ثنؾااجيعٙ , ألعٕنًااز ٔصٚاإًثصٓى ًهَٛااز داااجٌْر ثنألثنؾجيعااجس ث

 ّتهز ثٜصٛز:ألثالؽجدز عٍ ث

 .ًهَٛز داجٌْر ثنعٕنًزألعٞجء ْٛتز ثنضوًِٚ  ٙ ثنؾجيعجس ثأيْضٕٖ ٔعٙ  يج-أ

ًهَٛز داجٌْر ثنعٕنًاز داجمضالف ألْم ٚنضه  يض٠ّٕ ٔعٙ ثعٞجء ْٛتز ثنضوًِٚ  ٙ ثنؾجيعجس ث-ح

 .ثنضنٌػ ٔثنٌصذز ٔثاليجهًٚٛزثنكهٛز ٔدهو 

ْم صنضه  صًٕٚثس ثعٞاجء ْٛتاز ثنضاوًِٚ  اٙ ثنؾجيعاجس ثالًهَٛاز الَعكجّاجس ظاجٌْر ثنعٕنًاز -ػ

( يٍ عٕٞ ْٛتز 115ٔصكَٕش عُٛز ثنوًثّز يٍ  .عهٗ ثنضعهٛى ثنؾجيعٙ دجمضالف يْضٕٖ ٔعٛٓى نٓج

ااٍ ٚوًّاإٌ  ااٙ ثنؾجيعااجس ثالًهَٛااز نهعااجو ثنوًثّااٙ    ً ( ثمضٛااٌس دجنيٌٚ ااز 4559-4554صااوًِٚ ي

ٔثّضنوو ثنذجفظ ثالفٚجء ثنٕٙلٙ ٔصقهٛم ثنضذاجٍٚ يضعاوه ثنًضغٛاٌثس ٔثنًٕثٍَاجس .ثنيذ ٛز ثنعٖٕثةٛز

 :ثٜصٙ  ثنوًثّز عهٗ ثنُقٕ ثنذعوٚز دجّضعًجل ثمضذجً  ٕٛلّٛ( ٔأْى ثنُضجةؼ ثنضٙ صٕٙهش إنٛٓج

ضااوًِٚ داااجٌْر ثنعٕنًااز ٔؽإه  اأٌق ىثس هالنااز ثفٚااجةٛز  ااٙ يضّٕاايجس ٔعاٙ ثعٞااجء ْٛتااز ثن.4

 .َْجَٛزإلصعَٖ نهكهٛز ٔنٚجنـ ثعٞجء ْٛتز ثنضوًِٚ  ٙ ثنكهٛجس ث

عٞااجء ْٛتااز ثنضااوًِٚ داااجٌْر ثنعٕنًااز أٔؽإه  اأٌق ىثس هالنااز ثفٚااجةٛز  ااٙ يضّٕاايجس ٔعاٙ .4

 .ًٔدج ثنغٌدٛزأيٌٚكج دكُوث ٔأنؤنز ثنضنٌػ ٔنٚجنـ مٌٚؾٙ 

 

 منالشح اٌذساعاخ اٌغاتمح

صيٌقش ثنوًثّاجس ثنْاجد ز ثنًضعه از دلٓاى ظاجٌْر ثنعٕنًاز ثناٗ صٚإًثس ثنًُااٌٍٚ دااجٌْر 

ثنعٕنًز  ٙ ؽٕثَذٓاج ثنْٛجّاٛز ٔثالقضٚاجهٚزا ٔثالؽضًجعٛازا ٔثنغ ج ٛاز ٔيْاضٕٖ ٔعاٛٓى دٓايِ ثنااجٌْر 

ااج ثناإعٙ  سدجألٚااؤنٕؽٛج ضٚاإً ؽٕثَااخ ثناااجٌْر يااٌصذ٠ فضًااج  ثنضااٙ ُٚاااٌ ثنُااجُ يااٍ مالنٓااج أي 

صضاأعٌ  ثنضاٙ صًجًّآج ثناؤل  اٙ ظام ثنعٕنًاز ْٔاٙ عٕثيام يٕٝإعٛز ال دجأل عاجل ٛضًٍٞ ثنًعٌ از 

 اٌٍس ثنعٕنًاز  اٙ ثنضعهاٛى ثصؾجْاجس ؽوٚاور ٔثهٖ ىنا  ثناٗ أٔ.يعٌ ز ثنلٌه دٓج دج جهصّ يُٓاج أٔ عوياّ

جهر ثنعالقاااجس داااٍٛ يٌثياااَ ثنذقااإط ثنًنضهلاااز ناااٗ ٍٚاااإٍٚاااجهر عاااوه يٌثياااَ ثنذقاااظ ٔثنعاااجيهٍٛ  ٛٓاااج ٔ

ٔثٌ َااوًر .ٔثنًضٖااجدٓز ٔثٌ ثنضياإًثس  ااٙ ظااجٌْر ثنعٕنًااز ٚعًاام عهااٗ ً ااع يلجٚااز ثنضعهااٛى ثنعااجنٙ

ٔث اجهس ثنذجفغاز ياٍ ْايِ ثنوًثّاجس  اٙ .ثنعٌثقٛز يُٓاج عهاٗ ٔؽاّ ثنضقوٚاو الّٛ ًجثنوًثّجس ثنعٌدٛز ٔ

ثنؾجيعز ٔثَعكجّاجس  ألّجصيرثنًنضهلز  الس ثاليجهًٚٛز أَٓج صُجٔنش يضغٌٛثس ناجٌْر ثنعٕنًز  ٙ ثنًؾج

 .ىن  عهٗ ثنضعهٛى ثنؾجيعٙ

 

 

 هاواجشاءات اٌذساعح منهجُح

 منهج اٌذساعح:

صى ثّضعًجل ثنًآُؼ ثنٕٙالٙ ثنضقهٛهاٙ نهقٚإل عهاٗ ثنًعهٕياجس ٔثنذٛجَاجس ثنالٍياز نضقهٛام  

 .ْوثف ثنوًثّزأٔ ألكٌثٛثنُضجةؼ ٔىن  َاٌثر نًالءيضّ 

 

 

 مجتمع اٌذساعح: 
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َْجَٛز ٔثنعهًٛز دٕثقع إلّجصير ؽجيعز دغوثه يضًغهز دجنكهٛجس ثأٚضأن  يؾضًع ثنذقظ ثنقجنٙ يٍ 

( يهٛاز صًغام ثالمضٚجٙاجس ثالَْاجَٛز 1ٔثنعهًٛاز دٕثقاع  .َْجَٛزإل( يهٛز يضًغهز دجالمضٚجٙجس ث44 

( 9449ؽجيعاااز دغاااوثه   ألّاااجصير( يهٛاااز صًغااام ثالمضٚجٙاااجس ثنعهًٛااازا ٔدهااا  ثنعاااوه ثالؽًاااجنٙ 1ٔ 

عااوثه ثنضوًْٚااٍٛٛ  ااٙ ؽجيعااز دغااوثه ياإٍعٍٛ عهااٗ ٔ ااق ثنًٌصذااز أ( ٕٚٝااـ 4صوًْٚااٙا ٔثنؾااؤل  

 .نضنٚ٘ثنعهًٛزا ٔثنُٕعا ٔث

 ( 4541-4549عوثه ثنضوًٍْٚٛ  ٙ ؽجيعز دغوثه نهعجو ثنوًثّٙ  أ( 4ؾؤل  ثن

 ثنضنٚ٘
 ثنًؾًٕع أّضجى أّضجى يْجعو يوًُ يوًُ يْجعو

 يؼ أ ى يؼ أ ى يؼ أ ى يؼ أ ى يؼ أ ى

 4830 108 4491 941 19 414 143 444 148 015 415 955 414 454 415 يهٛجس عهًٛز

 4139 4451 4418 149 19 905 089 488 931 151 411 991 911 410 459 يهٛجس ثَْجَٛز

 1411 4119 4140 898 441 144 4454 913 149 4411 011 191 145 418 919 ثنًؾًٕع

 

 اٌذساعح: عُنح

( يُٓااج ياٍ ثنضنٚاا٘ 1( يُٓاج يااٍ ثنضنٚا٘ ثالَْاجَٙ ٔ 1( يهٛاز  44مضٛااٌس  ث عُنةح اٌثنةاء:.1

 ( ٕٚٝـ ىن .4ثنذْٛيزا ٔثنؾؤل   ثنعهًٙ دجنيٌٚ ز ثنعٖٕثةٛز

 ًّجء ثنكهٛجس  عُٛز ثنوًثّز( أ( 4ؾؤل  ثن
 اٌتخظض اٌىٍُح خ اٌتخظض اٌىٍُح خ

4 

4 

9 

1 

0 

1 

 ثنضٌدٛز نهذُجس

 ثنٌٚجٝٛزثنضٌدٛز 

 ثالعالو

 ثنعهٕو ثنْٛجّٛز

 ثٜهثح

 ثنهغجس

 ثَْجَٙ

 ثَْجَٙ

 ثَْجَٙ

 ثَْجَٙ

 ثَْجَٙ

 ثَْجَٙ

4 

4 

9 

1 

0 

1 

 ثنعهٕو نهذُجس

 ثنعهٕو

 ثنُٓوّز

 مٕثًٍيٙ ثنُٓوّز

 ثنٚٛونز

 ثنيخ

 عهًٙ

 عهًٙ

 عهًٙ

 عهًٙ

 عهًٙ

 عهًٙ

 

( صوًْٚاٙ  عُٛاز ثنضقهٛام ثالفٚاجةٙ( دجنيٌٚ از ثنيذ ٛاز 055ص اى ثمضٛاجً   :عُنةح تنةاء اٌممُاعةُن.2

 .عوثهْى  ٙ يم قْىأ( يهٛز ٔدُْذز صضلق يع 44ثنعٖٕثةٛزا ده  عوه ثنكهٛجس  

( صوًْٚااٙ صااى ثمضٛااجًْى دجنيٌٚ ااز ثنيذ ٛااز 055عُٛااز ثنضوًْٚااٍٛٛ: ٕااًهش عُٛااز ثنوًثّااز ثنقجنٛااز  .9

َغٗ( ٔيضغٌٛ أ-ٍ ؽجيعز دغوثه ٔعهٗ ٔ ق يضغٌٛ ثنؾُِ  ىيٌ( يهٛز 44ًٝثنعٖٕثةٛز يٍٕعٍٛ دٍٛ  

 .( ٕٚٝـ ىن 9ثنه خ ثنعهًٙ  يوًُ يْجعوا يوًُا أّضجى يْجعوا أّضجى( ٔثنؾؤل  

 ثنه خ ثنعهًٙ(  ٔ ثنضنٚ٘ ٔ ( عُٛز ثنضيذٛق ثنُٓجةٙ يٍٕعز دقْخ يضغٌٛ  ثنؾ9ُِؾؤل  ثن

 ثنضنٚ٘ ثنؾُِ
 ثنه خ ثنعهًٙ

 ثنًؾًٕع أّضجى أّضجى يْجعو يوًُ يوًُ يْجعو

 45 44 05 11 عهًٙ ىيٌ

 41 03 91 3 إَْجَٙ 480

 11 85 11 89 ثنًؾًٕع

 45 15 15 41 عهًٙ أَغٗ

 95 44 3 43 إَْجَٙ 440

 05 84 13 90 ثنًؾًٕع

 15 84 445 15 عهًٙ ٔإَجطىيًٕ 

 01 85 10 41 إَْجَٙ ٔإَجطىيًٕ  055

 31 414 400 451 ثنًؾًٕع

 

  



 

 ....إٕٔثق نًٍٕرثنضعهٛى ثنؾجيعٙثنٕعٙ دجَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز عهٗ       55

 

 

 دواخ اٌذساعح:أ

 ممُاط ظاهشج اٌعىٌمح -1

( ٔدٓاايث 4559هدٛااجس ٔثنوًثّااجس ثنْااجد ز  يوًثّااز ثننٕثنااورا ألثنذجفغااز عهااٗ ث ثٟااالعدعااو  

(   اٌر ٔقاو ص اى صقوٚاو عالعاز داوثةم نكام يٕقا ا ٔيجَاش ثنذاوثةم 41صكٌٕ ي ٛجُ ظجٌْر ثنعٕنًز يٍ  

ٔث ااق( أ ال ٔ يٕث ااق ٔ  يٕث ااق دوًؽااز يذٛااٌرثنضااٙ ٔٝااعش ثيااجو ياام   ااٌر يااٍ ثنً ٛااجُ يضوًؽااز 

( نكم دوٚم عُويج ٚكٌٕ ثصؾجِ ثنل اٌر ثٚؾجدٛاجرا ٔدعكْآج صعياٗ ثنل اٌثس 9ا 4ا 4ٔثعيٛش ثنوًؽجس  

 .( 4ا 4ا 9ثنْهذٛز  

ياٍ  ثنضأياوًثء ثننذاٌثء دل اٌثس ثنً ٛاجُ ٔياٍ أؽام أ( Face Validityاٌظةذق اٌظةاهشٌ   -1-1

( يٍ ثنًضنٍٚٚٛ  اٙ يؾاجل ثنضٌدٛاز ٔعهاى ثناُلِا 45هثر عهٗ  ألٙوق ثهثر ثنذقظ   و ص ى عٌٛ ث

%(  أيغٌ ٔقاو قذهاش ثنل اٌثس ؽًٛعٓاج 15د جء عهٗ ثنل ٌثس ثنضٙ فٚهش عهٗ َْذز ثصلجق  إلٔقو ص ى ث

إٌ ثنً ٛاجُ ياٍ  19يغٌ ياٍ  أفٚهش عهٗ َْذز ثصلجق  ألَٓج ثٌ صاى (   اٌر دعاو 41%( ا ٔداين  صك 

 .ثؽٌثء ثنضعوٚالس عهٗ ٙٛجكز دعٜ ثنل ٌثس عهٗ ٔ ق ًأ٘ ثننذٌثء

 

نغااٌٛ ثنضقهٛاام ثالفٚااجةٙ نل ااٌثس ي ٛااجُ ظااجٌْر ثنعٕنًااز ٔثٚؾااجه ثن اإر  تمُُةةض اٌفمةةشاخ: -1-2

( 055ٙااهٙ ٔثنذااجن  عااوهْى  ألثنضًَٛٛٚااز نهل ااٌثسا ثمضٛااٌس عُٛااز عٖاإثةٛز يااٍ يؾضًااع ثنذقااظ ث

هَاٗ أعهاٗ هًؽاز ثناٗ أنكم ثّاضًجًر ٔياٍ عاى ًصذاش ثالّاضًجًثس ياٍ صوًْٚٙا فوهس ثنوًؽز ثنكهٛز 

%( يااٍ ثالّااضًجًثس ثنقجٙااهز عهااٗ ثنااوًؽجس ثنعهٛااج  ااٙ ثنً ٛااجُ 48هًؽاازا ٔصااى ثمضٛااجً َْااذز  

%( يٍ ثالّضًجًثس ثنقجٙهز عهاٗ ثناوًؽجس ثناوَٛج ٔثنهضاجٌ صًاغالٌ يؾًإعضٍٛ دأقٚاٗ صًاجَٚ 48ٔ 

ٌ أ( ثّاضًجًرا أ٘ 490ثالّاضًجًثس  اٙ يام يؾًٕعاز  ( ٔدين  دها  عاوه (Anastasi,1976 يًكٍ

( t-test( ثّااضًجًر ٔيااٍ ع ااى ٟذااق ثالمضذااجً ثنضااجةٙ  485عااوه ثالّااضًجًثس ثنضااٙ مٞااعش نهضقهٛاام  

نعُٛضااٍٛ يْااض هضٍٛ المضذااجً ثنلاأٌق دااٍٛ ثنااوًؽجس ثنعهٛااج ٔثنااوَٛج  ااٙ ياام   ااٌر ٔعااوس ثن ًٛااز ثنضجةٛااز 

 .( ٕٚٝـ ىن 1( ٔثنؾؤل  4,315ثنؾؤنٛز  

 ( صًَٛٛ ثنل ٌثس ديٌٚ ز ثنًؾًٕعضٍٛ ثنًضيٌ ضٍٛ نً ٛجُ ظجٌْر ثنعٕنًز1ثنؾؤل  

ثن ًٛز ثنضجةٛز 

 ثنًقْٕدز

 ثنًؾًٕعز ثنعهٛج ثنًؾًٕعز ثنوَٛج

ثالَقٌثف  ًقى ثنل ٌر

 ثنًعٛجً٘

ثنًض٠ّٕ 

 ثنقْجدٙ

ثالَقٌثف 

 ثنًعٛجً٘

ثنًض٠ّٕ 

 ثنقْجدٙ

3.318 0.501 2.53 0.451 2.72 4 

17.842 0.535 1.84 0.371 2.84 2 

1.885 0.684 2.21 0.856 2.39 3 

10.263 0.794 1.70 0.501 2.53 4 

10.135 0.782 1.77 0.496 2.58 5 

3.563 0.589 2.30 0.500 2.54 6 

2.629 0.606 2.36 0.500 2.54 7 

8.946 0.722 1.74 0.495 2.41 8 

5.013 0.762 2.29 0.587 2.70 9 

9.075 0.679 1.96 0.621 2.67 10 

25.584 0.502 1.50 0.357 2.85 11 

5.223 0.700 2.20 0.495 2.59 12 

12.781 0.581 1.68 0.501 2.53 13 

15.069 0.502 1.49 0.492 2.40 14 

1.880 0.671 2.19 0.623 2.33 15 

10.298 0.502 1.50 0.790 2.33 16 

6.954 0.749 1.64 0.790 2.29 17 
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3.805 0.838 2.08 0.617 2.42 18 

8.815 0.609 1.71 0.633 2.38 19 

17.370 0.529 1.55 0.487 2.62 20 

10.089 0.493 1.41 0.621 2.10 21 

10.529 0.455 1.71 0.458 2.30 22 

6.381 0.530 1.47 0.611 1.92 23 

4.186 0.476 1.93 0.539 2.19 24 

2.857 0.497 1.57 0.566 1.76 25 

6.427 0.501 1.53 0.808 2.06 26 

 

ٌ ثًصذجٟ هًؽز ثنل ٌر دجنوًؽز ثنكهٛز نهً ٛاجُ إ عاللح دسجح اٌفمشج تاٌذسجح اٌىٍُح ٌٍممُاط: -1-3

نايث  Allen &Yan, 1979 .ٌ ثنل ٌر ص ِٛ ثنًلٕٓو َلّْ ثني٘ ص ْٛاّ ثنوًؽاز ثنكهٛاز نهً ٛاجُأٚعُٙ 

ثنعالقز دٍٛ ثنوًؽز ثنكهٛز نهً ٛاجُ ٔهًؽاز يام   اٌر  إلٚؾجهثّضعًهش ثنذجفغز يعجيم ثًصذجٟ دٌٌّٕٛ 

( ا ٔدوًؽاز فٌٚاز 5,50ٌ ثنل ٌثس ؽًٛعٓج هثنز ثفٚجةٛج عُاو يْاضٕٖ هالناز  أٔقو صذٍٛ  .يٍ   ٌثصّ

( 0( يجَش كٌٛ هثنز ٔفي ش يٍ ثنً ٛجُ دٚٛغضّ ثنُٓجةٛزا ٔثنؾؤل  40-9( يجعوث ثنل ٌثس  131 

 .ٕٚٝـ ىن 

 ثنل ٌر دجنوًؽز ثنكهٛز نً ٛجُ ظجٌْر ثنعٕنًز( عالقز هًؽز 0ثنؾؤل  
 يعجيم ثالًصذجٟ ثنل ٌر يعجيم ثالًصذجٟ ثنل ٌر

4 5.441 41 5.148 

4 5.158 41 5.040 

1 5.083 48 5.985 

0 5.054 41 5.414 

1 5.951 43 5.910 

8 5.480 45 5.008 

1 5.941 44 5.141 

3 5.489 44 5.091 

45 5.111 49 5.418 

44 5.844 41 5.414 

44 5.934 40 5.411 

49 5.094 41 5.910 

 

 :Reliabilityاٌاثاخ  -1-4

 أ( طشَمح أٌفا وشونثاخ:

ٌ يعجيام ثالصْاجق إص ى ثّضنٌثػ يعجيم ثنضؾاجَِ ثناوثمهٙ دجّاضعًجل يعجهناز أنلاج ئٌَذاجك إى 

( Nunnally, 1978ثنًْااضنٌػ دٓاايِ ثنيٌٚ ااز ٚعيُٛااج ص ااوٌٚثر ؽٛااوثر نهغذااجس  ااٙ ثيغااٌ ثنًٕثقاا   

( ثّااضًجًر دٖااكم عٖاإثةٙ يااٍ ثّااضًجًثس عُٛااز 455ٔالّااضنٌثػ ثنغذااجس دٓاايِ ثنيٌٚ ااز ص ااى ّااقخ  

( ٔقاو 5,835ثنضقهٛم ثالفٚجةٙ ع ى ثّضعًهش يعجهنز أنلاج ئٌَذاجك ٔقاو دها  يعجيام ثنغذاجس نهً ٛاجُ  

ٌ ثنٛااّ ثعضًااجهثر عهااٗ ظٓااٌ أٌ قًٛااز يعجياام ثالًصذااجٟ هثالر ثفٚااجةٛجر ْٔاإ يعجياام ثًصذااجٟ ًٚكااٍ ثنٌياإ

 .ثنًعٛجً ثنًيهق

 ب( طشَمح اعادج االختثاس:

فو ثنيٌثةق نهقٕٚل عهٗ يعجيام ثنغذاجس ٔىنا  دضيذٛاق ثنً ٛاجُ ياٌصٍٛ عهاٗ ثنعُٛاز أْٔٙ 

( ٔقاو Marshall,1992,p:104َلْٓج ٔدلجٙم ٍيُٙ يُجّخا دٓوف ثنضأيو ياٍ ثّاض ٌثً ثنً ٛاجُ  

( صوًْٚاٛجرا ص اى ثمضٛاجًْى دٚإًر 05نًز عهٗ عُٛز قٕثيٓاج  قجيش ثنذجفغز دضيذٛق ي ٛجُ ظجٌْر ثنعٕ

ٔدعااو ياأًٌ ثّااذٕعٍٛ صااى ثعااجهر صيذٛااق ثنً ٛااجُ عهااٗ ثنعُٛااز ىثصٓااج  .عٖاإثةٛز يااٍ يؾضًااع ثنوًثّااز
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( 5,14ٔل ٔثنغجَٙا ده  يعجيام ثالًصذاجٟ  أليعجيم ثًصذجٟ دٌٌّٕٛ دٍٛ هًؽجس ثنضيذٛق ث ٔدجّضعًجل

 عهٗ ثنًعٛجً ثنًيهق. نّٛ ثعضًجهثر إا ًٔٚكٍ ثنٌيٌٕ ْٕٔ يعجيم ثًصذجٟ هثل ثفٚجةٛجر 

  

 ممُاط انعىاعاخ ظاهشج اٌعىٌمح: -2

( ٔدٓاايث 4559هدٛااجس ٔثنوًثّااجس ثنْااجد ز يوًثّااز  ثننٕثنااورا ألدعااو ثٟااالع ثنذجفغااز عهااٗ ث

(   اٌر ه ص اى صقوٚاو عالعاز داوثةم نكام يٕقا  ٔيجَاش 98صكٌٕ ي ٛجُ ثَعكجّجس ظاجٌْر ثنعٕنًاز ياٍ  

ياجو يام   اٌر ياٍ ثنً ٛاجُ يضوًؽاز  يٕث اق دوًؽاز يذٛاٌرا يٕث اقا ال أٔث اق( أثنذوثةم ثنضٙ ٔٝعش 

وٚم عُاويج ٚكإٌ ثصؾاجِ ثنل اٌر ثٚؾجدٛاجر ٔدعكْآج صعياٗ ثنل اٌثس ( نكم د4ا 4ا 9ٔثعيٛش ثنوًؽجس  

 .( 9ا 4ا 4ثنْهذٛز  

 

ياوٖ ثَضْاجح يٞإًٌ ثنل اٌثس نهْاًز ثنً جّاز ٔٚعضًاو ثنذجفاظ ٔٚ ٚو دّ : اٌظذق اٌظاهشٌ -2-1

 ٙ ىن  عهٗ ثنًقكًٍٛ نين   أٌ ثنع ذز ثالّجّٛز أيجو ثنذجفغاز ُْاج ْاٙ ثمضٛاجً ثنقكاى ثنًُجّاخ ثناي٘ 

ٔقاو صق اق ْايث ثنُإع ياٍ ثنٚاوق  .نٗ َضجةؼ يذُٛز عهٗ ٙوق ٍثةا إٚٚم  دجنًٕٕٝع فضٗ ال ٚٓضى

 ٙ ي ٛجُ ثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز عُويج قجيش دعٌٛ   ٌثصّ عهٗ يؾًٕعاز ياٍ ثننذاٌثء ٔثالماي 

ٔقاو فٚاهش   اٌثس  .دضٕؽٛٓجصٓى ٔآًثةٓى دٖأٌ ٙالفٛز   ٌثس ثنً ٛاجُ ٔيالءيضٓاج نًؾضًاع ثنذقاظ

%( ٔص ى ثؽٌثء دعٜ ثنضعوٚالس عهٗ ٙٛجكز دعٜ 11(   ٌر َْذز ثصلجق  98نًكَٕز يٍ  ثنً ٛجُ ث

 .ثنل ٌثس عهٗ ٔ ق ًأ٘ دعٜ ثننذٌثء

 

عوثه ثنً ٛجُ دٖكهّ ثنُٓجةٙ ٔدًاج ٚاضالةى ٔمٚاجة٘ ثنًؾضًاع أدٓوف تحًٍُ ةمشاخ اٌممُاط:  -2-2

ثنعُٛاز َلْآج ( صوًْٚاٙ ْٔاٙ 055قجيش ثنذجفغز دضيذٛق ثنً ٛجُ عهٗ عُٛز يكَٕاز ياٍ  ٔثنًؤًُ 

ثنضااٙ صااى صيذٛااق ي ٛااجُ ظااجٌْر ثنعٕنًااز عهٛٓااج الّااضنٌثػ قٕصااّ ثنضًَٛٛٚااز ثّااضعًهش ثنذجفغااز ثّااهٕح 

عهاٗ أ( ا ثّاضًجًر صُجٍنٛاج ياٍ 490إى صى صٌصٛاخ ثّاضًجًثس ثنًؾٛذاٍٛ ٔثنذجنغاز   .ثنعُٛضٍٛ ثنًضيٌ ضٍٛ

ًٕعاز ثنعهٛاج ثنقجٙاهز عهاٗ ؾ%( ثنعهٛاج ثنضاٙ ّاًٛش دجن48ًهَٗ هًؽز ٔثمضٛاٌس َْاذز  أنٗ إؽز هً

قاام ثنااوًؽجسا أ%( ثنااوَٛج ثنضااٙ ّااًٛش دجنًؾًٕعااز ثنااوَٛج ٔثنقجٙااهز عهااٗ 48عهااٗ ثنااوًؽجس ٔثل  أ

ٔ ٙ ٕٝء ْيِ ثنُْاذز دها  عاوه ثالّاضًجًثس  .ٔدين  صى صقوٚو يؾًٕعضٍٛ دأيذٌ ٔثقٚٗ صذجٍٚ يًكٍ

( نعُٛضٍٛ يْاض هضٍٛ t-test( ثّضًجًر قجيش ثنذجفغز دجّضعًجل ثالمضذجً ثنضجةٙ  485عز نهضقهٛم  ثننجٝ

(  أيغٌ   ٌر يًَٛر 4,315نكم   ٌر يٍ   ٌثس ثنً ٛجُ ٔعوس ثنل ٌر ثنضٙ فٚهش عهٗ قًٛز صجةٛز  

 .( ٕٚٝـ ىن 1( ا ٔثنؾؤل  5,50نكَٕٓج ىثس هالنز ثفٚجةٛز عُو يْضٕٖ  

 صًَٛٛ ثنل ٌثس ديٌٚ ز ثنًؾًٕعضٍٛ ثنًضيٌ ضٍٛ نً ٛجُ ثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز( 1  ثنؾؤل

 قًٛز وسو
ًقى  ثنًؾًٕعز ثنعهٛج ثنًؾًٕعز ثنوَٛج

 ثنًض٠ّٕ ثنقْجدٙ ثالَقٌثف ثنًعٛجً٘ ثنًض٠ّٕ ثنقْجدٙ ثالَقٌثف ثنًعٛجً٘ ثنل ٌر

18.588 0.465 2.09 0.250 2.93 1 

9.604 0.58 2.09 0.58 2.77 2 

-1.023- 0.69 2.12 0.94 2.02 3 

20.295 0.45 1.96 0.29 2.90 4 

14.527 0.64 1.87 0.48 2.87 5 

21.228 0.47 2.10 0.12 2.99 6 

19.655 0.38 2.18 0.23 2.94 7 

19.000 0.51 2.16 0.10 3.00 8 

17.021 0.60 2.11 0.10 3.00 9 

43.313 0.25 2.07 0.10 3.00 10 

25.352 0.35 2.01 0.23 2.94 11 

21.770 0.50 2.99 0.21 2.99 12 
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5.188 0.57 1.96 0.85 2.42 13 

16.572 0.34 1.87 0.46 2.69 14 

7.094 0.66 2.04 0.36 2.61 15 

13.018 0.51 2.00 0.43 2.76 16 

5.154 0.69 1.95 0.74 2.40 17 

12.965 0.54 1.80 0.60 2.71 18 

14.756 0.64 2.01 0.29 2.90 19 

9.831 0.61 2.14 0.54 2.84 20 

8.067 0.63 2.18 0.57 2.77 21 

22.690 0.46 2.05 0.12 2.99 22 

24.510 0.38 1.99 0.23 2.94 23 

27.881 0.44 1.73 0.23 2.94 24 

22.002 0.53 1.82 0.25 2.93 25 

20.972 0.59 1.92 0.01 3.00 26 

11.121 0.35 2.01 0.61 2.69 27 

12.832 0.29 1.96 0.60 2.70 28 

9.389 0.34 2.13 0.48 2.61 29 

14.863 0.51 1.99 0.39 2.81 30 

13.282 0.39 2.02 0.45 2.71 31 

27.905 0.34 1.87 0.27 2.92 32 

16.246 0.33 2.13 0.37 2.83 33 

13.939 0.35 2.01 0.45 2.70 34 

12.858 0.44 2.09 0.42 2.77 35 

16.566 0.34 2.13 0.36 2.84 36 

14.749 0.43 2.07 0.39 2.81 37 

 

ص عو ْيِ ثنيٌٚ ز يٍ أيغاٌ ثنيٌثةاق ٕإٛعج  اٙ  عاللح دسجح اٌفمشج تاٌذسجح اٌىٍُح ٌٍممُاط: -2-3

صقهٛم   اٌثس ثالمضذاجًثس نًاج صضًضاع داّ ياٍ صؾاجَِ نهل اٌثس  اٙ قٛجّآج صراى ثّاضعًجل يعجيام ثًصذاجٟ 

ثالًصذجٟٛااز دااٍٛ هًؽااز ياام   ااٌر يااٍ ثنل ااٌثس ٔثنوًؽااز ثنكهٛااز نهً ٛااجُ دٌّٛاإٌ الّااضنٌثػ ثنعالقااز 

 Allen, 1979 ٍٛا ٔدوًؽاز فٌٚاز 5,50ٌ ثنل ٌثس ؽًٛعٓج هثنز ثفٚجةٛج عُو يْاضٕٖ  أ( ٔقو صذ )

 .( ٕٚٝـ ىن 8( صى ثّضذعجهْج ٔثنؾؤل  9( يجعوث ثنل ٌر ًقى  131 

 ٛجُ ثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز( عالقز هًؽز ثنل ٌر دجنوًؽز ثنكهٛز نً 8ثنؾؤل  
 ًقى ثنل ٌر يعجيم ثالًصذجٟ ًقى ثنل ٌر يعجيم ثالًصذجٟ

.552 20 .593 1 

.457 21 .485 2 

.616 22 .646 4 

.661 23 .571 5 

.730 24 .560 6 

.608 25 .553 7 

.684 26 .584 8 

.448 27 .604 9 

.459 28 .756 10 

.427 29 .723 11 

.503 30 .601 12 

.434 31 .274 13 

.631 32 .561 14 
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.476 33 .371 15 

.447 34 .538 16 

.521 35 .326 17 

.599 36 .604 18 

.535 37 .496 19 

 

ص ااى ثّااضنٌثػ يعجياام ثنضؾااجَِ ثنااوثمهٙ دجّااضعًجل يعجهنااز أنلااج  اٌاثةةاخ طشَمةةح أٌفةةا وشونثةةاخ: -2-4

 إى ثٌ يعجيااام ثنضؾاااجَِ ثنًْاااضنٌػ دٓااايِ ثنيٌٚ اااز ٚعيُٛااج ص اااوٌٚثر ؽٛاااوثر نهغذاااجس  اااٙ ثيغاااٌ ئٌَذااجك

( ثّاضًجًر دٖاكم عٖإثةٙ ياٍ ثّاضًجًثس 455ٔالّضنٌثػ ثنغذاجس دٓايِ ثنيٌٚ از ّاقذش   .ثنًٕثق 

عُٛز ثنضقهٛم ثالفٚجةٙا عى ثّضعًهش يعجهنز أنلاج ئٌَذاجكا ٔقاو دها  يعجيام ثنغذاجس نهً ٛاجُ ثنقاجنٙ 

 .( ٔظٌٓ أٌ قًٛز يعجيم ثالًصذجٟ هثنز ثفٚجةٛجا ْٕٔ يعجيم عذجس عجل  5,394 

 

 اٌتطثُك اٌنهائٍ ٌٍممُاعُن:

( أّاضجى ٔأّاضجىر  اٙ ؽجيعاز دغاوثه 055ى صيذٛق ثنً ٛجُ عهاٗ عُٛاز ثنوًثّاز ثنًؤنلاز ياٍ  ص

عو َْجَٙ( ٔثنه خ ثنعهًٙ  يوًُ يْجإَجط( ٔثنضنٚ٘  عهًٙ ٔإٔ يٍٕعٍٛ دقْخ ثنؾُِ  ىيًٕ

 .ٔيوًُ ٔأّضجى يْجعو ٔأّضجى( 

 

 اٌىعائً االحظائُح: 

نغٌٛ يعجنؾز ثنذٛجَجس ثنضٙ صى ثنقٕٚل عهٛٓج   و ثّضعًهش ثنذجفغز ثالمضذجً ثنضجةٙ نعُٛضاٍٛ 

يعجهناز أنلاج ٔ يعجيام ثًصذاجٟ دٌّٛإٌٔ( t-testثالمضذجً ثنضجةٙ نعُٛز ٔيؾضًاع  ٔا (t-testيْض هضٍٛ  

 .ثمضذجً ٕٛلّٛٔ ثنغالعٙصقهٛم ثنضذجٍٚ ٔ ئٌَذجك

 

 عشع نتائج اٌذساعح ومنالشتها

 ( معشةح ظاهشج اٌعىٌمح ٌذي اعاتزج جامعح تغذاد1

نوالنااز ثنلاأٌق دااٍٛ ثنًضّٕاا٠ ثنقْااجدٙ نااوًؽجس ثنعُٛااز ٔثنًضّٕاا٠  س( ثمضذااجً ( َضااجةؼ 1  ثنؾااؤل

 ثنلٌٝٙ عهٗ ي ٛجُ ظجٌْر ثنعٕنًز
ثالَقٌثف  ثنًض٠ّٕ عوه ث ٌثه ثنعُٛز

 ثنًعٛجً٘

٠ ّثنًضٕ

 ثنلٌٝٙ

ثنوالنز  ثن ًٛز ثنضجةٛز

 ثالفٚجةٛز

 هثل 3.084 11 1.418 05.11 055

 

( داٍٛ 5.50ٌ ُْجك  ٌٔقج ىثس هالنز ثفٚاجةٛز عُاو يْاضٕٖ  عهٗ أ( 1ؾؤل  ثنٚضٞـ يٍ 

ثنًضّٕاا٠ ثنقْااجدٙ ٔثالَقااٌثف ثنًعٛااجً٘ ٔعُااو يٕثٍَضٓااج دجنًضّٕاا٠ ثنلٌٝااٙ ٔدجّااضعًجل ثالمضذااجً 

 ّجصير ؽجيعز دغوثه نوٚٓى ٔعٙ داجٌْر ثنعٕنًز.أٌ أنٗ إٕجًس ثنُضجةؼ أ( نعُٛز ٔثفور t-test  ثنضجةٙ

  

 .عًٍ وةك متغُش ( معشةح اٌفشوق ةٍ ظاهشج اٌعىٌمح تمىىناتها2

ثنه خ ثنعهًٙ  ياوًُ يْاجعو ٔياوًُ ٔأّاضجى يْاجعو ٔأّاضجى(  -َْجَٙ( حإثالمضٚجٗ  عهًٙ ٔ-أ

( ٕٚٝاـ 3ٌقى  ى٘ ثنادجّاضعًجل صقهٛام ثنضذاجٍٚ ثنغالعاٙ ٔثنؾاؤل .َاجط( إثنؾاُِ  ىيإً ٔ يضغٌٛ -ػ

 ىن 
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ناٗ إ( َضجةؼ ثمضذجً صقهٛم ثنضذجٍٚ ثنغالعٙ نهكٖ  عٍ ثنلٌٔق دٍٛ ثنًضّٕيجس ثنضاٙ صعاَٖ 3ثنؾؤل  

 يضغٌٛ  ثالمضٚجٗا ٔثنه خ ثنعهًٙا ٔثنؾُِ( 

 يؾًٕع ثنًٌدعجس يٚوً ثنضذجٍٚ
هًؽز 

 ثنقٌٚز

يض٠ّٕ 

 ثنًٌدعجس
 ثنلجةٛزثن ًٛز 

ثنوالنز 

 ثالفٚجةٛز

 هثل 41.914 108.314 9 49895140 ثنه خ ثنعهًٙ

 كٌٛ هثل 4.511 40.014 4 40.014 ثنضنٚ٘

 هثل 43.114 111.835 4 111.835 ثنؾُِ

 هثل 4.181 10.413 9 430.151 ثنه خ-ثنضنٚ٘

 هثل 4.141 11.895 9 451.414 ثنه خ-ثنؾُِ

 هثل كٌٛ 5.931 3841 4 3.841 ثنضنٚ٘-ثنؾُِ

 هثل 41.154 145.451 4 145.444 ثنه خ-ثنضنٚ٘-ثنؾُِ

   41.153 110 44191.914 ثننيجء

 

ٌ ُْجك صلجعم دٍٛ ثنضنٚ٘ا ٔثنه خ ثنعهًٙ هثل عهٗ أ( 3ؾؤل  ثنثنُضجةؼ  ٙ  أظٌٓسن و 

عُاو يْاضٕٖ ثفٚجةٛجر ٔيين  صلجعم دٍٛ ثنؾُِا ٔثنه خ ثنعهًٙا ٔثنضلجعام داٍٛ ثنغالعاز هثل ثفٚاجةٛجر 

( ُْٔجك صلجعم كٌٛ هثل ثفٚجةٛجر  ٙ ثنضنٚ٘ا ٔثنضلجعم ثٚٞجر كٌٛ 133( ٔدوًؽز فٌٚز  5.50 

 .هثل دٍٛ ثنؾُِا ٔثنه خ

( هً تىجةذ ةةشوق راخ دالٌةح احظةائُح ةةٍ دسجةاخ ظةاهشج اٌعىٌمةح يةةشاد  عُنةح اٌذساعةح عٍةً 3

 .( َىضح رٌه10اٌجذوي  وناث( إوةك متغُش اٌجنظ  روىس، 

 ( ثنًٕثٍَجس ثنًَهٔؽز صذعجر نًضغٌٛ ثنؾُِ  ىيًٕ ٔثَجط( 45ثنؾؤل  

 ثننيأ ثنًعٛجً٘ ثنًض٠ّٕ ثنؾُِ
ثنلٌٔق دٍٛ 

 ثنًضّٕيٍٛ

ثننيأ ثنًعٛجً٘ 

 نهلٌٔق
 ثنوالنز ثالفٚجةٛز

 5.981 13.548 ىيًٕ
 هثل ثفٚجةٛجر  5.085 4.834

 5.141 04.141 َجطإ

 

ٌ ُْااجك  ٌٔقااجر ىثس هالناز ثفٚااجةٛز عُااو يْااضٕٖ عهااٗ أ( 45ؾاؤل  ثنثنُضااجةؼ  ااٙ  أظٓاٌس

 .َجطإل( ا نٚجنـ ث0,05 

 

( هً تىجذ ةشوق راخ دالٌح احظائُح ةٍ دسجةاخ ظةاهشج اٌعىٌمةح يةةشاد   عُنةح اٌذساعةح( عٍةً 4

وةك متغُش اٌٍمة اٌعٍمٍ  مذسط ومغاعذ، ومةذسط، وأعةتار مغةاعذ، وأعةتار( تاعةتعماي اختثةاس 

 .ٌه( َىضح ر11شُفُه اٌجذوي  

 ( ثنًٕثٍَز  ٙ هًؽجس ظجٌْر ثنعٕنًز ٔ ق يضغٌٛ ثنه خ ثنعه44ًٙ  ثنؾؤل
 ثنوالنز ثالفٚجةٛز ثننيأ ثنًعٛجً٘ يض٠ّٕ ثنلٌٔق ثنه خ ثنعهًٙ

 هثل ثفٚجةٛجر  5.110 9.51 أّضجى يْجعو-أّضجى

 هثل ثفٚجةٛجر  5.198 9.11 يوًُ-أّضجى

 هثل ثفٚجةٛجر  5.844 4.45 يوًُ يْجعو-أّضجى

 هثل ثفٚجةٛجر  5.015 1.34 يوًُ-أّضجى يْجعو

 هثل ثفٚجةٛجر  5.109. 0.41 يوًُ يْجعو-أّضجى يْجعو

 كٌٛ هثل ثفٚجةٛجر  5.111 4.11 يوًُ يْجعو-يوًُ

 

ٌ ُْااجك  ٌٔقااجر ىثس هالنااز ثفٚااجةٛز  ااٙ ثنه ااخ عهااٗ أ( 44ؾااؤل  ثنثنُضااجةؼ  ااٙ  أظٓااٌس

ٔثنًااوًُ ثنًْااجعو ٔنٚااجنـ ثألّااضجى ثنًْااجعو  ثنعهًااٙا نٚااجنـ ثألّااضجى ثنًْااجعو يٕثٍَااز دجنًااوًُ

 .يٕثٍَز يع ثنًوًُ ٔثنًوًُ ثنًْجعو ٔكٌٛ هثل ثفٚجةٛجر نهًوًُ يٕثٍَز يع ثنًوًُ ثنًْجعو

 



 

 ....إٕٔثق نًٍٕرثنضعهٛى ثنؾجيعٙثنٕعٙ دجَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز عهٗ       63

 

 

 ( َىضح رٌه12عاتزج جامعح تغذاد  عُنح اٌذساعح( ، اٌجذوي  أ( تَعشف ظاهشج اٌعىٌمح عنذ 5

نوالنااز ثنلاأٌق دااٍٛ ثنًضّٕاا٠ ثنقْااجدٙ نااوًؽجس ثنعُٛااز ٔثنًضّٕاا٠  ( ثالمضذااجً ثنضااجة44ٙثنؾااؤل  

 ثنلٌٝٙ عهٗ ي ٛجُ ثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز

 ثنًض٠ّٕ  ٌثه ثنعُٛزأعوه 
ثالَقٌثف 

 ثنًعٛجً٘

٠ ّثنًضٕ

 ثنلٌٝٙ
 ثن ًٛز ثنضجةٛز

ثنوالنز 

 ثالفٚجةٛز

055 10.81 44.111 84 41.191 
 هثل

 

 

 ٌٔقااجس ىثس هالنااز ثفٚااجةٛز عُااو يْااضٕٖ هالنااز ٌ ُْااجك أ عهااٗ(44ؾااؤل  ثنٚضٞااـ يااٍ 

( دااااٍٛ ثنًضّٕاااا٠ ثنقْااااجدٙ ٔثالَقااااٌثف ثنًعٛااااجً٘ ٔعُااااو يٕثٍَضٓااااج دجنًضّٕاااا٠ ثنلٌٝااااٙا 0,05 

ٌ ُْااجك ثَعكجّااجس ناااجٌْر إٔااجًس ثنُضااجةؼ إنااٗ أ( نعُٛااز ٔثفااور t-testٔدجّااضعًجل ثالمضذااجً ثنضااجةٙ  

 .جصير ؽجيعز دغوثه  عُٛز ثنوًثّز(ّأثنعٕنًز عهٗ 

 

 ( تَعشف اٌفشوق ةٍ انعىاعاخ ظاهشج اٌعىٌمح تمىىناتها وةك متغُش 6

ثنه ااخ ثنعهًااٙ  يااوًُ يْااجعوا ٔيااوًُا ٔأّااضجى يْااجعوا  -ثالمضٚااجٗ  عهًااٙ ٔثَْااجَٙ( ح-أ

( ٕٚٝاـ 49ٔثنؾاؤل   .دجّاضعًجل صقهٛام ثنضذاجٍٚ ثنغالعاٙ.غٌٛ ثنؾُِ  ىيًٕ ٔثَاجط( ضي -ٔأّضجى( ػ

 .ىن 

( َضجةؼ ثمضذجً صقهٛم ثنضذاجٍٚ ثنغالعاٙ نهكٖا  عاٍ ثنلأٌق داٍٛ ثنًضّٕايجس ثنضاٙ صعاَٖ 49  ثنؾؤل

 ثنٗ يضغٌٛ ثالمضٚجٗ ٔثنه خ ثنعهًٙ ٔثنؾُِ 

 يؾًٕع ثنًٌدعجس يٚوً ثنضذجٍٚ
هًؽز 

 ثنقٌٚز

يض٠ّٕ 

 ثنًٌدعجس
 ثن ًٛز ثنلجةٛز

ثنوالنز 

 ثالفٚجةٛز

 هثل 48.404 4185.911 9 1144.404 ثنه خ ثنعهًٙ

 هثل 09.111 1034.941 4 1034.941 ثنضنٚ٘

 هثل 48.530 4108.441 4 4108.441 ثنؾُِ

 هثل 41.414 4511.544 9 1451.519 ثنه خ-ثنضنٚ٘

 هثل 1.519 118.499 9 4514.855 ثنه خ-ثنؾُِ

 هثل كٌٛ 5.541 4.541 4 4.541 ثنضنٚ٘-ثنؾُِ

 هثل كٌٛ 4.149 444.851 4 110.140 ثنه خ-ثنضنٚ٘-ثنؾُِ

   10.491 110 14993.934 أثنني

 

ٌ ُْاجك صلجعام داٍٛ ثنضنٚا٘ ٔثنه اخ ثنعهًاٙ عهاٗ أ( 49ؾاؤل  ثنثنُضجةؼ  اٙ  أظٌٓسن و 

ٚٞاجر عُاو يْاضٕٖ أهثل إفٚجةٛجر ثنضلجعم دٍٛ ثنؾُِا ٔثنضنٚ٘ا ٔثنه خ ثنعهًٙ كٌٛ هثل ثفٚجةٛجر 

 0.05 ). 

 

 يةشاد  عُنح اٌذساعح( عًٍ وةك متغُش اٌجةنظ( اٌمىاصنح ةٍ دسجاخ انعىاعاخ ظاهشج اٌعىٌمح 5

 .( َىضح رٌه14ناث( واٌجذوي  إ- روىس

 َغٗ( أ -( ثنً جًَجس ثنًَهٔؽز صذعجر نًضغٌٛ ثنؾُِ  ىي41ٌثنؾؤل  

 ثنًض٠ّٕ ثنؾُِ
ثننيأ 

 ثنًعٛجً٘

ثنلٌٔق دٍٛ 

 ثنًضّٕيٍٛ

ثننيأ ثنًعٛجً٘ 

 نهلٌٔق

ثنوالنز 

 ثالفٚجةٛز

 9.153 5.859 18.009 ىيًٕ

 

 هثل ثفٚجةٛجر  4.511

 5.833 11.411 َجطإ

 

ٌ ُْااجك  ٌٔقااجر ىثس هالنااز ثفٚااجةٛز عُااو يْااضٕٖ أ عهااٗ(41ؾااؤل  ثنثنُضااجةؼ  ااٙ  أظٓااٌس

 .( نٚجنـ ثنيي0,05ًٕ 
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( اٌمىاصنح ةٍ دسجاخ انعىاعاخ ظاهشج اٌعىٌمح يةشاد   عُنح اٌذساعح( عًٍ وةةك متغُةش اٌٍمةة 5

تاعةةتعماي اختثةةاس شةةُفُه واٌجةةذوي  وأعةةتار مغةةاعذ، وأعةةتار(اٌعٍمةةٍ  مةةذسط مغةةاعذ، ومةةذسط، 

 .( َىضح رٌه15 

 ( ثنًٕثٍَز  ٙ هًؽجس ثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز ٔ ق يضغٌٛ ثنه خ ثنعه40ًٙثنؾؤل  
 ثنوالنز ثالفٚجةٛز ثننيأ ثنًعٛجً٘ يض٠ّٕ ثنلٌٔق ثنه خ ثنعهًٙ

 هثل ثفٚجةٛجر  4.450 1.01 - أّضجى يْجعو-أّضجى

 هثل ثفٚجةٛجر  4.435 1.84 يوًُ-أّضجى

 كٌٛ هثل ثفٚجةٛجر  4.918 9.14 يوًُ يْجعو-أّضجى

 هثل ثفٚجةٛجر  4.511 3.41 يوًُ-أّضجى يْجعو

 هثل ثفٚجةٛجر  4.444 8.33 يوًُ يْجعو-أّضجى يْجعو

 كٌٛ هثل ثفٚجةٛجر   4.458 4.95 - يوًُ يْجعو-يوًُ

 

ُْجك  ٌٔقجٌ ىثس هالنز ثفٚجةٛز  ٙ ثنه خ ثنعهًٙ  ٌعهٗ أ( 40ثنُضجةؼ  ٙ ثنؾؤل   أظٌٓس

نٚااجنـ ثألّااضجى ثنًْااجعو يٕثٍَااز دجألّااضجى ٔنألّااضجى يٕثٍَااز دجنًااوًُ ٔكٛااٌ هثل نألّااضجى يٕثٍَااز 

دجنًااوًُ ثنًْااجعو ٔنٚااجنـ ثألّااضجى ثنًْااجعو يٕثٍَااز يااع ثنًااوًُ ٔثنًااوًُ ثنًْااجعو ٔكٛااٌ هثل 

 .نهًوًُ يٕثٍَز يع ثنًوًُ ثنًْجعو

 

 عًٍ اٌتعٍُم اٌجامعٍ ها اٌعاللح تُن اٌعىٌمح ودسجاخ انعىاعات( 4

دعااو يعجنؾااز ثنذٛجَااجس ثفٚااجةٛجر دجّااضعًجل يعجياام ثًصذااجٟ دٌّٛاإٌ دهاا  يعجياام ثالًصذااجٟ دااٍٛ 

 .( 0,195هًؽجس ظجٌْر ثنعٕنًز ٔهًؽجس ثَعكجّجس ثناجٌْر عهٗ ثنضعهٛى ثنؾجيعٙ  

ثنعٕنًز ٔهًؽجس ثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًاز عهاٗ  ( يعجيم ثالًصذجٟ دٍٛ هًؽجس ظجٌْر41ثنؾؤل  

 ثنوًثّز(  ثنضعهٛى ثنؾجيعٙ  عُٛز
 (5.50ثن ًٛز ثنضجةٛز ثنؾؤنٛز   ثن ًٛز ثنضجةٛز ثنًقْٕدز يعجيم ثالًصذجٟ ثنًضغٌٍٛٚ

ثَعكجّجس -ظجٌْر ثنعٕنًز

 ظجٌْر ثنعٕنًز
 هثل 1.198 5.430

 

ف ٛ اٙ داٍٛ ثنًضغٛاٌٍٚ  اٙ ثنًؾضًاع ثنًْاقٕدز ( ٚذٍ نُاج ثٌ ثالًصذاجٟ 41ؾؤل  ثنيٍ َضٛؾز 

 .يُّ عُٛز ثنوًثّز

 

 تفغُش اٌنتائج ومنالشتها:

ثنُضاجةؼ ٔؽإه  أٌق ىثس هالناز ثفٚاجةٛز  اٙ  أظٓاٌسضع ٌف عهٗ ظجٌْر ثنعٕنًز ثن ًٛج ٚن٘  .4

ّجصير ؽجيعز دغاوثه ًٚضهكإٌ ٔعٛاجر عجنٛاج أٌ ٚعهم ىن  دأٌ  عُٛز ثنذقظ( أظجٌْر ثنعٕنًز ًٔٚكٍ 

 .( 4559داجٌْر ثنعٕنًز ْٔيث ٚضلق يع هًثّز ثننٕثنور  

ٌ ُْاجك صلجعام داٍٛ ثنضنٚا٘ا ٔثنه اخ ثنعهًاٙ ٔداٍٛ عهاٗ أ( 3ثنُضجةؼ  ٙ ثنؾؤل   أظٌٓسن و  .4

ثنؾُِا ٔثنه خ ثنعهًٙ هثل ثفٚجةٛجرا ُْٔجك صلجعم كٌٛ هثل ثفٚجةٛجر  ٙ فجنز ثنضنٚا٘ ٔداٍٛ 

ناٗ ثَياالق ثعٞاجء ْٛتاز ثنضاوًِٚ ىٔ٘ ثنه اخ ثنعهًاٙا إنؾُِا ٔثنه خ ثنعهًٙ نعام ىنا  ٚعإه ث

نٗ فو يج عهٗ ثنٌكى يٍ ثماضال ٓى  اٙ إٔصكجه ع ج ضٓى صكٌٕ يض جًدز  يضكج بثنًنضه  يٍ يؾضًع 

 .ثنه خ ثنعهًٙا ٔيين  نًضغٌٛ ثنؾُِا ٔثنضنٚ٘

عُٛااز ثنوًثّااز( عهاٗ ٔ ااق يضغٛااٌ ثنؾااُِ   أل اٌثه ٔعُاو ثنًٕثٍَااز  ااٙ هًؽاجس ظااجٌْر ثنعٕنًااز  .9

ٌ ُْااجك  ٌٔقااجر ىثس هالنااز ثفٚااجةٛز أ عهااٗ ٕااجًس ثنُضااجةؼأ( 45َااجط(  ااٙ ثنؾااؤل  إ ىياإً ٔ

ٌ نااوٚٓى ٔعٛااجر عجنٛااجر ٔثٟالعااجر ٔثّااعجر عهااٗ ظااجٌْر ثنعٕنًااز أنااٗ إٔنٚااجنـ ثالَااجط ْٔاايث ٖٚااٌٛ 

 .ثنًنضهلز دأدعجهْج
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 ٌٔقجر ىثس هالنز ثفٚجةٛز  اٙ ثنه اخ ثنعهًاٙ  اٙ ٌ ُْجك أ عهٗ(44ثنُضجةؼ  ٙ ثنؾؤل   أظٌٓس .1

ؽًٛااع صااوًؽجس ثنه ااخ ثنعهًااٙ يجعااوث ثنًٕثٍَااز يااع ثنًااوًُ ٔثنًااوًُ ثنًْااجعو يااجٌ كٛااٌ هثل 

ْٔاايث ٕٚٝااـ ثٌ ثنه ااخ ثنعهًااٙ ٚااؤعٌ دوًؽااز  .ثفٚااجةٛجر نهًااوًُ يٕثٍَااز يااع ثنًااوًُ ثنًْااجعو

 .عجنٛز عهٗ يْضٕٖ ثنٕعٙ داجٌْر ثنعٕنًز

ٌ ُْااجك  اأٌق ىثس هالنااز ثفٚااجةٛز  ااٙ ثَعكجّااجس عهااٗ أ( 44ثنؾااؤل  ثنُضااجةؼ  ااٙ  أظٓااٌس .0

ٌ ُْاااجك أناااٗ إٕاااجًس ثنُضاااجةؼ أّاااجصير ؽجيعاااز دغاااوثه  عُٛاااز ثنوًثّاااز( ٔأظاااجٌْر ثنعٕنًاااز عهاااٗ 

 .ثنًنضهلز  ثَعكجّجس ناجٌْر ثنعٕنًز عهٗ ثنضعهٛى ثنؾجيعٙ  ٙ يؾجالصّ ثاليجهًٚٛز

ٌ ُْااجك  ٌٔقااجس  ااٙ ثَعكجّااجس ظااجٌْر ثنعٕنًااز عهااٗ أ( 49ثنُضااجةؼ  ااٙ ثنؾااؤل   أظٓااٌسٔ .1

دًكَٕجصٓااج ٔيااجٌ ُْااجك صلجعاام دااٍٛ يضغٛااٌثس ثنذقااظ يجعااوث ثنلاأٌق دااٍٛ ثنؾااُِ ٔثنضنٚاا٘ 

ٌ ثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز عهاٗ أٔثنضلجعم دٍٛ ثنؾُِ ٔثنضنٚ٘ ٔثنه خ ثنعهًٙ ْٔيث ٕٚٝـ 

 .دضوًػ ثنه خ ثنعهًٙ ٔثنضنٚ٘ ٔثنؾُِ ٚضأعٌثّجصير ؽجيعز دغوثه 

ٌ ُْجك  ٌٔقجر ىثس هالنز ثفٚجةٛز  ٙ ثَعكجّاجس ظاجٌْر أ عهٗ (41ثٕجًس ثنُضجةؼ  ٙ ثنؾؤل   .8

َاجط( ٔثنلأٌق نٚاجنـ ثناييًٕ قاو ٚكإٌ ّاذخ ىنا  إثنعٕنًز عهاٗ ٔ اق يضغٛاٌ ثنؾاُِ  ىيإً ٔ

 .ّٔعأثالٟالع عهٗ ثدعجه ثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز دٖكم 

 أٌق ىثس هالناز ثفٚاجةٛز  اٙ ثنه اخ ثنعهًاٙ  ٌ ُْاجكأ عهاٗ (40صذٍٛ يٍ ثنُضجةؼ  اٙ ثنؾاؤل   .1

دقْخ ثنضوًؽجس ثنًٕٝقز  ٙ ثنؾؤل ٔيجٌ كٌٛ هثل دجنًٕثٍَز يع ثألّضجى ٔثنًوًُ ثنًْجعو 

ّاجصير ؽجيعاز دغاوثه أٌ  أناٗ إٔثٚٞجر كٛاٌ هثل ثفٚاجةٛجر ثنًاوًُ ٔثنًاوًُ ثنًْاجعو ْٔايث ٖٚاٌٛ 

ناٗ فاو ياج عهاٗ إصكإٌ ع اج ضٓى يض جًداز  ىٔ٘ ثالن جح ثنعهًٛز ثنًنضهلز يٍ يؾضًاع يضكاج ب ٔصكاجه

 .ن جح ثنعهًٛزألثنٌكى يٍ ثمضال ٓى  ٙ ث

( إنااٗ ٔؽاإه عالقااز ثًصذجٟٛااز دااٍٛ ظااجٌْر ثنعٕنًااز 41  صٖااٌٛ ثنًعجنؾااز ثالفٚااجةٛز  ااٙ ثنؾااؤل .3

ٌ  ثنضعهاٛى ثنؾاجيعٙ أْٔٙ عالقز ثًصذجٟٛاز هثناز يٕؽذاز ْٔايث ٚعكاِ  .ٔثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز
ثصاخ ثنْاهى ثنضعهًٛاٙ  اٙ ث٘ دهاو  اأٌ ثّاجصير ثنؾجيعاز ٔثنًضعهًاٍٛ  ٛٓاج ثٔل ياٍ عهٗ يٌأدجعضذجًِ 

ْٚااضؾٛخ  ااٙ ثنعااجنى نًااج ٚقااوط يااٍ ع ج ااز ٔص ُٛااز ٔكٛااٌ ىناا  دقْااخ ياإقعٓى ثنعهًااٙا ٔثنغ ااج ٙ 

ٔٚعاو  .ثنًنضهلز  ٚق٠ٛ دٓى  ٙ ثنعجنى يٍ صيًٕثس  ٙ ثنًؾجالس يج إلهًثكٔثالهثً٘ ثني٘ ٚهًٓٓى 

ثنضعهٛى ثنؾجيعٙ  ٙ ث٘ يٍ ثنًؾضًعجس ثنًاٌآر ثنضاٙ صعكاِ ثنضيإًثس ثنٓجةهاز  اٙ ؽٕثَاخ ثنقٛاجر 

ّاإثء أيجَااش ع هٛااز أو ثؽضًجعٛااز أو ّٛجّااٛز أو ثقضٚااجهٚز أو ع ج ٛااز ٔصعهًٛٛااز ثناال يااٍ ثنًنضهلااز 

 .ؽٕثَخ ثنقٛجر ثنٕٛيٛز

 

 االعتنتاجاخ:

ز دغااوثه نااوٚٓى ثٟااالع ٔيعٌ ااز ٔثّااعز عهااٗ ّااجصير ؽجيعااثٌ أَْااضُضؼ يااٍ َضااجةؼ ثنذقااظ ثنقااجنٙ  -4

 .ثنعٕنًز ٔثَعكجّجصٓج عهٗ ثنًؾضًع

ّجصير ؽجيعز دغاوثه ٚضاأعٌ دضاوًػ ثنه اخ ثنعهًاٙ ٔثنضنٚا٘ا أٌ ثَعكجّجس ظجٌْر ثنعٕنًز عهٗ إ -4

 .ٔثنؾُِ

 

 اٌتىطُاخ:

 نٛٓج ثنذقظ ثنقجنٙ صٕٙٙ ثنذجفغز دًج ٚأصٙ:إ ٙ ٕٝء ثنُضجةؼ ثنضٙ صٕٙم  

ثنني٠ ثنوًثّٛز  ٙ ثنوًثّجس ثنعهٛاج يْاجقجس صضٚام دجنعٕنًاز ٔثَعكجّاجصٓج  اٙ ( ًٌٝٔر صًٍٞٛ 4

ثنقٛااجرا َاااٌثر نًااج صًغهااّ ْاايِ ثناااجٌْر يااٍ صااأعٌٛ  ااٙ يؾًاام فٛااجر ثأل ااٌثه  ٔيااج ُٚنٌٟاإٌ  ٛااّ يااٍ 

 .يؤّْجس

صقااوٚظ عاٍ ٌٟٚاق ( صإ ٌٛ ثنًُاجك ثنًالةاى الَٞااذجٟ ثنعًهٛاز ثنضعهًٛٛاز ٔثَيالقٓاج نضٕثيااخ ثنعٚاٌ 4

 .عًهٛجس ثالصٚجل ٔثالهثًر  ٙ ثنًؤّْجس ثنضعهًٛٛز دجنّٕجةم ثنضكُٕنٕؽٛز ثنقوٚغز
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يذٌ نهٌثكذٍٛ  اٙ ثناضعهى أٔثنضعهٛى عٍ دعو يًج ٚعيٙ  ٌٙز  ( ثال جهر يٍ ص ُٛجس ثنضعهٛى ثالنكض9ٌَٙٔ

 .عالٔر عهٗ صقٍْٛ يْضٕٚجس ثنضوًِٚ ٔثنضعهٛى

 

 :شاجعاٌم

 .ثنذٛجًقا عًجٌ يجْٛضٓج َٖأصٓج ثْوث ٓجا هثً ( ثنعٕنًز4554دٕ عًَٔا يقًو ّعٛو  أ

 .( ثنعٕنًز آعجً ٔيضيهذجصٓجا عجنى ثنكضخا ي4554ٌٚفًو٘ا يٚيلٗ  

( يْضٕٖ ٔعٙ ثعٞجء ْٛتز ثنضوًِٚ  اٙ ثنؾجيعاجس ثالًهَٛاز دااجٌْر ثنعٕنًازا 4559ثننٕثنورا صٌْٛٛ يقًو ثفًو  

هيضاإًثِ كٛااٌ يُٖاإًرا ؽجيعااز عًااجٌ ثنعٌدٛااز ٔصٚاإًثصٓى الَعكجّااجصٓج عهااٗ ثنضعهااٛى ثنؾااجيعٙ  ثٌٟٔفااز 

 .نهوًثّجس ثنعهٛج

 .ٔلأل( ثنعٕنًز ٔثفضًجالس ثنًْض ذما يؾهز هًثّجسا ثنعوه ث4333ثنيجٌْا ٕلٛق  

 .ا هثً ثنعهى نهًالٍٚٛا دٌٛٔس4( ثأل جق ثنًْض ذهٛز نهضٌدٛز  ٙ ثنذاله ثنعٌدٛزا 4555ٟعذو ثنوثةىا عذو   

ا 4عااوه  41( ثنعٕنًااز ؽاائًْج ٔ ٌٔعٓااج ٔيٛلٛااز ثنضعجياام يعٓااجا عااجنى ثنلكااٌا يؾهااو 4333عذااو ا عذااو ثننااجنق  

 .31-93ثنكٕٚشا ٗ 

 .( ثّضٌثصٛؾٛجس ثنضعهٛى  ٙ ظم ثنعٕنًز ؽجيعز يؤصّا عًج4551ٌعٌدٛجسا ّهًٛجٌ  

ياٍٛا ألثً ثٔثَعكجّجصٓج عهاٗ ثنًؾضًاع ثنًٚاٌ٘ا ثن اجٌْرا ه ( ثنعٕنًز ٔصقوٚجس ثنع4555ٌٚعًجًرا دغُٛز فٍُْٛ  

ٟ4. 

 .( ثنعٕنًز ٔثنًُجْؼ ثنوًثّٛزا يؾهز ثنًُجْؼا ثنعوه ثنغجنظ4559ثنًعٛ ما عذو  دٍ ّعٕه  

 .( ثنؤل ثنُجيٛز ٔثنعٕنًزا ثن جٌْرا ثنوثً ثنؾجيعٛز4555يقًوا ٙلٕس قجدٛم  

ٔيٕ ااق ثنقًااوثَٙا دغااوثها ؽجيعااز دغااوثه يهٛااز  ( ثنٖنٚااٛز ثنْااهًٛز صٌؽًااز فًااو ثنكٌداإن4311ٙٔنُااوٍيٍا ؽاإثه  

 .ثٜهثح

ا أ( صعَٚاااَ هًٔ ثنًعهاااى  اااٙ عاااجنى يضغٛاااٌا ٔعٛ اااز ثنعًااام ثنٌةْٛاااز نالؽضًاااجع ثالقهًٛاااٙ 4331ثنَْٕٛاااكٕا َٕٚاااودجُ  
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