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 نامع ةنطلس يف ةيقرشلا لامش ةقطنم يف يساسألا عبارلا فصلا ةبلط ىدل
 

 بزعلا بوقعي دمحأ
 ينابلكلا يلع رجاه

 يلفونلا هللادبع تنب ىنمي
 يرماعلا دمح تنب رانم

 يبايسلا ديعس ءاروح
 ةيدعسلا سيمخ تنب ةعبار
 يجادهلا دمحم ةجيدخ
 باطحلا ىفطصم ءامسأ
 م٢٠٢١ ربمسيد ٢٨ :خيراتب ًاينورتكلإ رشن

 
صخلملا  

 سورد مادختسا رثأ نع فشكلا ىلإ ةساردلا هذه تفده

  ىلع و ،يساردلا ليصحتلا ىلع ةيميلعت ةيجمرب  قفو ةممصم
 عبارلا فصلا ةبلط ىدل تايضايرلا ملعت وحن  ةيعفادلا ىوتسم
 نم كلذو ،نامع ةنطلس يف ةيقرشلا لامش ةظفاحم يف يساسألا
 دجوت ال" :ىلوألا ةيضرفلا :نيتيلاتلا نيتيضرفلا رابتخا لالخ

 α ≥ 0.05 ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف

 ىلع ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا تامالع يطسوتم نيب
 ."سيردتلا ةقيرطل ىزعت يساردلا ليصحتلا رابتخا سايقم
 دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال" :ةيناثلا ةيضرفلا
 ةبلط تامالع يطسوتم نيب α  ≥ 0.05 ةلالدلا ىوتسم

 سايقم ىلع يدعبلاو يلبقلا نيقيبطتلا يف ةيبيرجتلا ةعومجملا
 قفو ةممصم سورد مادختسال ىزعت تايضايرلا ملعت ةيعفاد
 ةبلاطو بلاط )60( نم ةساردلا ةنيع تنوكت ."ةيميلعت ةيجمرب

يملعلا رشنلل طسوألا قرشلا ةلجم  
 )٤( ددعلا )٤( دلجملا
  رشع ثلاثلا رادصإلا
)٢٠٢١ )٤٣٥-٤١٥ 
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 يف ةيساسألا لباق ةسردم يف يساسألا عبارلا فصلا ةبلط نم
 ،2020/2021 يساردلا ماعلل ةيقرشلا لامش يف ءاربا ةقطنم

 ،ةبلاطو ابلاط )30( نم ةيبيرجتلا ةعومجملا تنوكت ثيح
 تسرد دقو ،ةبلاطو ابلاط )30( نم ةطباضلا ةعومجملاو
 يف ةيميلعتلا ةيجمربلا قفو ةمّمصم اسورد ةيبيرجتلا ةعومجملا
 يناثلا لصفلل يساسألا عبارلا فصلا باتك نم سايقلا ةدحو

 ،19 ديفوك نمز يف ةيضارتفالا لوصفلاب 2020/2021
 لوصفلاب ةيدايتعالا ةقيرطلاب ىرخألا ةعومجملا تسردو
 ةساردلا يلاؤس نع ةباجإللو .19 ديفوك نمز يف ةيضارتفالا
 ارابتخاو ،ةيميلعتلا ةيجمربلا قفو ةممصم اسورد دادعا مت

 نم ققحتلا دعب تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلل اسايقمو ايليصحت
 ىلع يليصحتلا رابتخالا قيبطت متو ،ام�ابثو امهقدص
 قيبطت متو ؛اهدعبو ةبرجتلا لبق ةطباضلاو ةيبيرجتلا ةعومجملا
 و .هدعبو قيبطتلا لبق ةيبيرجتلا ةعومجملا ىلع ةنابتسالا

 يداحألا نيابتلا ليلحت مادختسا مت  ىلوألا ةيضرفلا رابتخال
)ANCOVA( مدع يئاصحإلا ليلحتلا جئاتن ترهظأ دقو 
 ≤ α ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دوجو

 ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا تامالع يطسوتم نيب 0.05

 ،سيردتلا ةقيرطل ىزعت يساردلا ليصحتلا رابتخا سايقم ىلع
 ، t – test رابتخا مادختسا مت ةيناثلا ةيضرفلا رابتخال امأ
 دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو  جئاتنلا ترهظأ دقو

 ةبلط تامالع يطسوتم نيب  α  ≥ 0.05 ةلالدلا ىوتسم
 سايقم ىلع يدعبلاو يلبقلا نيقيبطتلا يف ةيبيرجتلا ةعومجملا
 قفو ةممصم سورد مادختسال ىزعت تايضايرلا ملعت ةيعفاد
 نوثحابلا ىصوأو .يدعبلا قيبطتلا حلاصلو  ةيميلعتلا ةيجمربلا

 ىلع ثوحبلا هذه لثم لمعب عسوتلا :اهمهأ نم تايصوت ةدعب
 عونتلاو ىرخأ ةيسارد لحارم ىلعو ةيساردلا ةلحرملا سفن

 ةدام سيردت يف ةثيدحلا ةيميلعتلا تايجيتارتسالا مادختسا يف
 .تايضايرلا

Abstract 
This study aimed to detect the effect 
of an Instructional Software on 
academic achievement, and on the 
level of motivation towards learning 
mathematics of fourth grade students 
In North Al-Sharqiya area in Oman, by 
testing the following two hypotheses: 
The first hypothesis: "There is no 
statistically significant differences at 
the level of significance α ≤ 0.05 
between the two means of 
experimental and control groups on 
academic achievement test due to 
the method of teaching." The second 
hypothesis: "There is no statistically 
significant difference at the level of 
significance α ≤ 0.05 between the 
two means of the experimental group 
students in the pre and post 
applications on groups on the scale of 
motivation towards mathematics due 
to the method of using lessons 
designed based on Instructional 
Software. The sample of the study 
consisted of (60) male and female 
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students from the fourth grade at 
Qabil Basic School in the Ibra region 
in North Al Sharqiah for the academic 
year 2020/2021 The experimental 
group was (30) students, and the 
control group was (30) students. The 
experimental group has taught 
lessons designed according to 
Instructional Software with virtual 
classes in the measurement unit of 
the fourth-grade book for the second 
semester 2020 /2021, and the other 
group studied by traditional way with 
virtual classes in the time of covid 19. 
In order to answer the two questions 
of the study, lessons designed 
according to Instructional Software, 
an achievement test and a measure 
of motivation towards learning 
mathematics were prepared after 
verifying their Reliability and Validity. 
The achievement test was applied to 
the experimental and control group 
before and after the experiment; The 
questionnaire was applied to the 
experimental group before and after 
the application. to test the first 
hypothesis, the researchers used 
analysis of co-variance (ANCOVA), 
and the results of the statistical 
analysis showed that there were no 

statistically significant differences at 
the level of significance α ≤ 0.05 
between the two means of 
experimental and control groups on 
academic achievement test due to 
the method of teaching.  To test the 
second hypothesis the researchers 
used t-test, and the results showed 
that there is statistically significant 
difference at the level of significance 
α ≤ 0.05 between the two means of 
the experimental group students in 
the pre and post applications on 
groups on the scale of motivation 
towards mathematics due to the use 
of lessons designed according to 
Instructional Software. The 

researchers recommended several 
recommendations, the most 
important of which are: expanding 
the work of such research at the 
same level of study and at other 
stages of study and diversity in the 
use of modern educational strategies 
in the teaching of mathematics. 

 ةمدقملا *
 عساو يجولونكتو يفرعم مدقتب ةثلاثلا ةيفلألا زيمتت

 يميلعتلا عاطقلا هتايجمربو بوساحلا قرط دقف ،قاطنلا
 هيلإ لكوملا عاطقلا اذه نأ كلذ ؛ةفلتخملا هعاونأب يوبرتلا
 ريوطتلا ةلجع عفدو ةمألا ةدايقل ةلهؤملا لايجألا دادعإ ةمهم



 

418 
 عبارلا فصلا ةبلط ىدل تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا ىوتسم ىلعو يساردلا ليصحتلا ىلع ةيميلعت ةيجمرب قفو ةمّمصم سورد مادختسا رثأ

 نامع ةنطلس يف ةيقرشلا لامش ةقطنم يف يساسألا

 

 مدقتلا ةليسو لب ا�اذ دح يف ًافده ايجولونكتلا دعت ملف .اهيف
 ؛هنم لضفأ راكتبال ًةداع دوقي راكتبا لكف ،رصعلا اذه يف

 .ةفرعملل هقوشو ناسنالا حومط ةجيتن

 ميلعتلا ةيعون نيسحت نأ ىلإ مويلا نويوبرتلا رُظنيو
 ربتعي يذلا ،بوساحلا مادختسا قيرط نع متي هتايوتسم عفرو
 اههجاوت يتلا ةيميلعتلا لكاشملا نم ريثكلل ًابسانم ًالح

 مادختساف .)1999 ،ارفلا( ةفلتخملا ةيوبرتلا تاسسؤملا
 امك ،م�اردق قفو ملعتلل نيملعتملل ةصرفلا يطعي بوساحلا
 جمارب ميمصت نكميو امك ،يتاذلا ميوقتلل ديج بولسأ هنأ
 ةعوضوملا ةيميلعتلا فادهألا قيقحتل ةمئالمو ةبسانم ةيميلعت

 .)2010،قوزرم( ملعتم لكل
 يف بوساحلا دئاوف وحن ةرظنلا هذه نأ عقاولاو

 يف تايضايرلا يملعمل ينطولا سلجملا تعفد يتلا يه ،ميلعتلا
 NCTM( National( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

Council of Teachers of Mathematics 
 ةيسردملا تايضايرلا ئدابم نم ًأدبم ايجولونكتلا لعجل

Principles and Standard for School 
Mathematicsتايضايرلا ميلعت يف رثؤت يهف ؛ 

 ىلع زيكرتلا ةبلطلل نكمي ايجولونكتلا رفوتت امدنعو .اهملعتو
 ،ةنيز وبأ( تالكشملا لحو ،ريكفتلاو ،لّمأتلاو ،رارقلا ذاختا

2010(. 
 يتلا يوبرتلا سفنلا ملع يف ةرصاعملا اياضقلا نم ةيعفادلا دعُتو
 مهنم نيريثكلا ّمه ناكف ،ةديدع تاونسل نيثحابلا تلغش
 اهل امل ًارظنو ،بالطلا دنع ةيعفادلا ةراثإل ةقيرط نع ثحبلا

 يملعمل ينطولا سلجملا اهلعج ؛ةيوبرتلا ةيلمعلا يف ةيمهأ نم
 مهأ نم NCTM يكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف تايضايرلا

 اهمّلعتو تايضايرلا ميلعت دنع اهقيقحتل نوعسي يتلا دوهجلا
(Middleton & Spanias,1999).  

 ىعست يتلا ةديدجلا ةيؤرلاو ةيميلعتلا ةلاسرلا لظ يفو
 يف ةفلتخملا ةلودلا تاسسؤم نيكمتو ،اهقيقحتل نامع ةنطلس
 دعي يتلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل صاخلاو ماعلا نيعاطقلا
 ةعومجم نم ثحبلا اذه ةركف تءاج ،اهمئاعد مها ميلعتلا

 مهنم ةلواحم يف ةيقرشلا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك يف ةبلطلا نم
 ؛ةيميلعتلا تايجمربلاب ةلثمتم ايجولونكتلا تاودا ريخستل
  ،تايضايرلا يف ةبلطلا اههجاوي يتلا تايدحتلا مها ةجلاعمل
 ةيجمرب مادختسا رثأ نع ثحبتل ؛ةساردلا هذه تءاج كلذل

 وحن ةيعفادلا  ىوتسم ىلع و يساردلا ليصحتلا ىلع ةيميلعت
 . يساسألا عبارلا فصلا  ةبلط ىدل تايضايرلا ملعت

 اهتلئسأو ةساردلا ةلكشم *

 يف  ةنطلسلل ةديدجلا ةيميلعتلا ةيؤرلا نم اقالطنا
 ،سيردتلا يف اهمادختسال ةلعافو ةديدج لئاسو نع ثحبلا

 ةيجولونكتلا تاروطتلا هيف عراستت ملاع يف  شيعن اننأل ارظن و
 قيقحت يف ةمهاسملا مهقتاع ىلع نوثحابلا ذخأ ؛ريبك لكشب
 دراوملا ةيمنت يف ةلثمتم ةنطلسلا يف يلاعلا ميلعتلا ةرازو فادها
 تاسسؤم يف يملعلا ثحبلا تالاجم زيزعت يفو ةيرشبلا

 ةيوبرتلا ثوحبلا نم ةعومجمل م�ءارق دعب اميس ال ،ميلعتلا
 هلك كلذ لجأ نم ؛اهيف بوساحلا رود و ةيبرعلا و ةيملاعلا
 ةيميلعت ةيجمرب قفو ةمّمصم اسورد  مادختسا نوثحابلا ىأترا
 ةيعفادلا ىوتسم ىلعو يساردلا ليصحتلا ىلع اهرثأ سايقل

 .يساسألا عبارلا فصلا ةبلط ىدل
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 نع ةباجإلا ةساردلا تلواح مدقت ام ىلع ءانبو

 -:يتآلا سيئرلا لاؤسلا

  ىلع ةيميلعت ةيجمرب قفو ةمّمصملا سوردلا مادختسا رثأ ام "

 و يساسألا عبارلا فصلا ةبلط ىدل يساردلا ليصحتلا

 " ؟مهيدل تايضايرلا ملعت وحن  ةيعفادلا ىوتسم ىلع

 -:نايتآلا نالاؤسلا لاؤسلا اذه نم قثبنيو
 ةيجمرب قفو ةمّمصملا سوردلا مادختسا رثأ ام" :لوألا لاؤسلا
 " ؟يساسألا عبارلا فصلا ةبلط ليصحت ىلع ةيميلعت
 ةيجمرب قفو ةمّمصملا سوردلا مادختسا رثأ ام " :يناثلا لاؤسلا

 وحن يساسألا عبارلا فصلا ةبلط ةيعفاد ىوتسم يف ةيميلعت
 " ؟تايضايرلا ملعت

 ةساردلا تايضرف *

 دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال" :ىلوألا ةيضرفلا

 تامالع يطسوتم نيب   )α ≥ 0.05( ةلالدلا ىوتسم
 ىزعت يليصحتلا رابتخالا ىلع ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا
 ."سيردتلا ةقيرطل

 دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال" :ةيناثلا ةيضرفلا
 ةبلط تامالع يطسوتم نيب )α ≥ 0.05( ةلالدلا ىوتسم

 سايقم ىلع يدعبلاو يلبقلا نيقيبطتلا يف ةيبيرجتلا ةعومجملا
 قفو ةممصم سورد مادختسال ىزعت تايضايرلا ملعت ةيعفاد
 " ةيميلعتلا ةيجمربلا

 ةساردلا ةيمهأ *

 ةرورضب يدانت يتلاو ةيلحملاو ةيملاعلا تاهجوتلا ةبكاوم -١

 مظنلا يف اهفيظوت ىلع لمعلاو ةثيدحلا تاينقتلا نم ةدافإلا
 .ةيميلعتلا

 ىوتسم عفر ىلع يساسألا عبارلا فصلا ةبلط ةدعاسم -٢
 ةثيدح سيردت بيلاسأ لالخ نم تايضايرلا ةدام يف مهليصحت

 .ةيديلقتلا قرطلا نع ةفلتخم
 جئاتنب ميلعتلاو ةيبرتلا يف نيثحابلاو نيصصختملا ديوزت -٣
 .سيردتلا يف ةيميلعتلا تايجمربلا فيظوتل ةيبيرجت
 ةدام دادعإ ىلع ةيساردلا جهانملا يططخم ةدعاسم -٤

 .ةيميلعتلا تايجمربلاب ةناعتسالاب تايضايرلا
 قرشملا لبقتسملا يملعمك ةيقرشلا ةعماج بالط ةدعاسم -٥
 ةديدج لئاسو نع ثحبلل مهتبلط عم نالا نم لصاوتلا ىلع
 .ميلعتلا ةدوج ىلع صرح مهلكف ةلعافو

 باعلأو ةيميلعت جمارب دادعاو تايضايرلا باتك ةبسوح -٦
 ءانثا ةبستكملا ةيلحملا تاربخلاو بهاوملاب ةناعتسالاب ةيوبرت
 .اهدعبو ةيعماجلا ةساردلا
 اهجراخو ةيقرشلا ةعماج لخاد يملعلا ثحبلا ةفاقث رشن -٧

 ثحبلاف تاعمتجملا يف دوشنملا رييغتلا ثادحا يف رثأ نم اهل امل
 نم ةزيكرو اياضقلا ةفاك ةجلاعمل ةلاعفلا ةادألا وه يملعلا
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةضهنلا زئاكر

 ةساردلا تاددحم *

 -:يلي امب ةساردلا هذه جئاتن ددحتت

 يساسألا عبارلا فصلا ةبلط نم ةنيع ىلع ةساردلا راصتقا -١
 لامش يف ءاربا ةقطنم يف يساسألا ميلعتلل لباق ةسردم يف
 ةملعم تدجو ثيح ؛ةيدصق ةقيرطب اهرايتخا مت دقو ةيقرشلا
 .ثحبلا قيبطتل دادعتسا ىلع

 ةدحو نم طيحملاو ةحاسملا سورد ىلع ةساردلا راصتقا -٢
 ماعلل يساسألا عبارلا فصلل تايضايرلا جاهنم يف سايقلا
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 نم ةعومجم فذح مت ثيح ،2020/2021 يساردلا
 فورظ ببسب ةرازولا لبق نم سايقلا ةدحو نم سوردلا

 .19 ديفوك نمز يف ميلعتلا

 ةملعم دادعإ نم يليصحت رابتخا ىلع ةساردلا دامتعا -٣
 ةساردلا جئاتن ميمعت نإف كلذل ،نيراتخملا نيفصلل تايضايرلا
 .رابتخالا تابثو قدصب طبترم

 نم ةيعفادلا ىوتسم سايقل ةنابتسا ىلع ةساردلا دامتعا -٤
 جئاتن ميمعت نإف كلذل ؛يميداكألا فرشملاو نيثحابلا ريوطت
 .ةنابتسالا تابثو قدصب طبترم ةساردلا

 ةساردلا تاحلطصم *

 تايبدألا نم نوثحابلا هيلع علطا ام ءوض يف
 ىلإ اولصوت ،ةلصلا تاذ ةقباسلا تاساردلاو ثوحبلاو

 -:ةساردلا تاحلطصمل ةيئارجالا تافيرعتلا

 وأ بئاقحلا وأ مزرلا وأ سوردلا كلت يه :ةميلعت ةيجمرب -١

 قيقحتل اهتبسوحو اهجاتناو اهميظنت ىرج يتلا ةطشنألا
 روهمجلو ،فوصوم يملعت يميلعت فقوم يف ةددحم فادهأ
  .)2007،دوبع(نيملعتملا نم ددحم

 هبستكي ام وه :((Achievementليصحتلا -٢
 ىلع تاردقو ريكفت بيلاسأو تاراهمو فراعم نم ذيملتلا

 .)2010،ديبع( نيعم ررقم ةساردل ةجيتن تالكشم لح

 ىوتسم ةفرعمل ةمظنم ةقيرط وه :يليصحتلا رابتخالا -٣

 اهملعت مت ةنيعم ةيسارد ةدام يف تامولعمل ةبلطلا ليصحت
 تارقفلا نم ةعومجم ىلع م�اباجإ لالخ نم كلذو ،اقبسم
 دبع( اقداص اليثمت ةيساردلا ةداملا ىوتحم لثمت ةيناحتمالا

 .)2011 ،نمحرلا

 تالاعفنا لثمُت يتلا ةيلخادلا لماوعلا ةعومجم :ةيعفادلا -٤

 يتلا ،هب ةطيحملا ةيجراخلا لماوعلا ةعومجمو ،هرعاشمو درفلا
 نزاوتلا ةداعإل ؛ةميلسلا ةهجولل هكولس عفدتو درفلا كرحت
 .)2012،هللا دبع( لماوعلا هذهل هضرعت دعب هيلإ

 لوصفلاب ةهيبش لوصف يه :هيضارتفالا لوصفلا -٥
 هكبشلا ىلع اهنكلو بالطلاو ملعملا دوجو ثيح نم ةيديلقتلا

 ةنمازتم ريغ وأ ةنمازتم نوكت نأ نكمي ثيح تامولعملل ةيملاعلا
 ،لترإو راكسوالاف( ميلعتلل ةفلتخم لئاسو ملعملا اهيف مدختسي

2000( 

 ةساردلا تاحلطصمل ةيئارجالا تافيرعتلا *

 سوردلا :ةيميلعت ةيجمرب مادختساب ةمّمصملا سوردلا -١

 فصلل تايضايرلا باتك يف سايقلا ةدحو نم ةيبوساحلا
 تماقو ،ةيميلعتلا ةيجمربلا قفو ةمّمصملاو يساسألا عبارلا

 اهسيردتب يساسألا ميلعتلل لباق ةسردمب عبارلا فصلا ةملعم
 .نمازتم لكشب ةيضارتفالا لوصفلاب ةبلطلل

 عبارلا فصلا ةبلط هبستكا ام رادقم :يساردلا ليصحتلا -٢

 مهتسارد لالخ نم تاراهمو تاميمعتو ميهافم نم يساسألا
 ًاساقم ،تايضايرلا ةدام يف سايقلا ةدحو نم سوردل

 اذهل دعملا رابتخالا يف بلاطلا اهيلع لصح يتلا ةجردلاب
 .ضرغلا

 لعجت يتلا ةيلخادلا ةلاحلا :تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا -٣

 ،حرمو طاشنب تايضايرلا ملعت ىلع لبقيو عفدني ملعتملا
 وحن ةيعفادلا سايقم يف ةبلطلا اهيلع لصح يتلا ةجردلاب اساقم
 .تايضايرلا ملعت
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 نمزب هيضارتفالا لوصفلا قيرط نع هيدايتعالا ةقيرطلا -٤

 ىلع تايضايرلا ةملعم اهتعبتا يتلا هقيرطلا يه :19 ديفوك

 طيحملا سوردل رشابملا حرشلا تمدختساو هطباضلا ةعومجملا
 يكاحتل ةنمازتم صصحب يضارتفالا حوللا مادختساب ةحاسملاو
 ببسب ةنهارلا فورظلل ارظن ةيديلقتلا ةقيرطلا ناكمالا ردق
 .19 ديفوك

 ةلصلا تاذ تاساردلا *

 ةلصلا تاذ تاساردلا نم ددع ىلع نوثحابلا علطا
 تاساردلا هذه فينصت مت كلذ ءوض يفو ةساردلا تاريغتمب
 -:نييساسأ نيروحم ىلإ
 ةفرعملا ىلع هتايجمربو بوساحلا رثأ تلوانت تاسارد :لوألا

 .ةيضايرلا
 ةيعفادلا ىلع هتايجمربو بوساحلا رثأ تلوانت تاسارد :يناثلا
  .ملعتلا وحن
 ،رواحملا هذه يف ثوحبلاو تاساردلا هذهل حيضوت يلي اميفو

 .تاساردلا كلت نيب ةيلاحلا ةساردلا عقومو

 ىلع هتايجمربو بوساحلا رثأ تلوانت تاسارد :لوألا روحملا

 ةيضايرلا ةفرعملا

 ىلإ )2018( نيساي و ةراس وبأ ةسارد تفده
 يه ةيبوساح جمارب ثالث  مادختسا رثأ ىلع فرعتلا
 ليصحتلا ىلع تانارتقالا مسار و اكيتامفارجلا و اربجويجلا
 يف يساسألا رشاعلا فصلا ةبلط ىدل تايضايرلا يف يساردلا

 ابلاط 110 نم ةنوكم ةنيع ىلع اهقيبطت مت و  ،ةيطابق ةيريدم
 تاعومجم 4 ىلا ةنيعلا ميسقت مت دقو رشاعلا فصلا نم
 ةفلتخم هيجمرب مادختساب تسرد اهنم ةدحاو لك ةيئاوشع

 دعب و ،ةيديلقتلا ةقيرطلا مادختساب تسرد ةريخالا ةعومجملاو
 ةلالد تاذ قورف دوجول ناثحابلا صلخ ةساردلا ءارجا

  ةيدايتعالا ةقيرطلاو ثالثلا ةيبوساحلا جماربلا نيب ةيئاصحا
 نيب ةيئاصحا ةلالد اذ قرف دجوو ،ةيبوساحلا جماربلا حلاصل
 نيب قرف دجوو ،اربجويجلا حلاصل اكيتامفارجلاو اربجويجلا
 .اكيتامفارجلا حلاصل تانارتقالا مسار و اكيتامفارجلا

 2016Bulut,et( نورخاو تولوب ةسارد امأ

al,( جمانرب رثأ ىلع فرعتلا ىلا تفده دقف )ىلع )اربجويج 
 ةنيع تنوكتف ً،روسكلا ةدحو يف ثلاثلا فصلا ةبلط ليصحت
 ةعومجم نيتعومجم ىلا مهميسقت مت ابلاط 40 نم ةساردلا

 تسرد ةطباض ةعومجمو ،جمانربلا مادختساب تسرد ةيبيرجت
 ةلالد تاذ اقورف ةساردلا ترهظأ دقو ةيدايتعالا ةقيرطلاب
 .ةيبيرجتلا ةعومجملا حلاصل ةيئاصحا

 ةساردب (Al Bizary,2015) يرازبلا ماق امكو

 فصلا ةبلط ليصحت ىلع )شالف ايديموركام( رثأ ةفرعمل
 ملعت وحن م�اهاجتا ىلعو ،ةسدنهلا ةدحو يف يساسألا سماخلا
 62 نم ةساردلا ةنيع تنوكت ذا ،سلبان ةنيدم يف ،تايضايرلا
 تسرد ةيبيرجت ةعومجم نيتعومجم ىلا مهميسقت مت ابلاط

 ةقيرطلاب تسرد ةطباض ةعومجمو جمانربلا مادختساب
 حلاصل ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف جئاتنلا ترهظأف ؛ةيديلقتلا
 .ةيبيرجتلا ةعومجملا

 نع فشكلا ىلإ )2010( يعافرلا ةسارد تفده
 فصلا تابلاط ليصحت ىلع ةيبوساح ةيجمرب مادختسا رثأ
 كلذ قيقحتلو ؛ةسدنهلا وحن ن�اهاجتاو ،يساسألا عباسلا
 ةقيرطب -دليوخ تنب ةجيدخ -ةسردم رايتخاب ةثحابلا تماق
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 ةقيرطب بعش عبرأ نم نيتبعش رايتخا ّمت مث نمو ،ةيدصق
 )60( نم ةنيعلا تنوكت ذإ ،ةساردلا ةنيع نالكشتل ةيئاوشع

 لك يفو ،ةيبيرجتو ةطباض :نيتعومجم ىلإ اهميسقت ّمت ةبلاط
 ةدحو ةغايص ةداعإب ةثحابلا تماق دقو .ةبلاط )30( امهنم
 يبودأ" ةيبوساحلا ةيجمربلا قفو يساسألا عباسلا فصلل ةسدنهلا
 تاهاجتال سايقم ريوطتو يليصحت رابتخا دادعإ ّمتو ،"شالف

 هذه تابثو قدص نم ققحتلا ّمت دقو ،ةسدنهلا وحن تابلاطلا
-t( رابتخا ةثحابلا تمدختسا دقو ،ةبسانملا قرطلاب تاودألا

test( يف لوألا يساردلا لصفلل تابلاطلا تامالع طسوتمل 
 دعبو .نيتعومجملا ؤفاكت صحف فدÈ ؛تايضايرلا ةدام

 ،ةبسانملا ةيئاصحإلا تاليلحتلا ءارجإو ةساردلا تاودأ قيبطت
 ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ ًاقورف :جئاتنلا ترهظأ
 تابلاط تاهاجتاو ،ليصحت ىوتسم يف )α ≥ 0.05( ةلالدلا
 ةعومجملا حلاصلو سيردتلا ةقيرطل ىزعت عباسلا فصلا

 ةرورض ىلإ ةثحابلا تصوأ جئاتنلا ءوض يفو ؛ةيبيرجتلا
 ةيلمعلا يف تامولعملا ايجولونكتل تايضايرلا يملعم فيظوت
 تايجمربلاب قلعتي ام ةصاخو اهنم ةدافتسالاو ،ةيميلعتلا
 .ةيميلعتلا

 ىلإ تفدهف )Pilli, 2010( يليب ةسارد امأ
    "Frizbi Mathmatics 4 " ةيجمرب رثأ ىلع فرعتلا
 وحن م�اهاجتا و يساسألا عبارلا فصلا بالط ليصحت يف

 يف ةيئادتبالا سرادملا ىدحإ يف ةيميلعت ةليسوك اهمادختسا
 مت ًابلاط )55( نم ةساردلا ةنيع تنوكتف ؛صربق لامش ةيالو
 مت ًابلاط )29( نم تنوكت ةيبيرجت :نيتعومجم ىلع مهعيزوت
 يه تادحو ثالثب ةّددحم تايضايرلا ةدام مهسيردت

 و ،ةيجمربلا مادختساب روسكلاو ،ةيعيبطلا دادعألا و ،برضلا
 هسفن ىوتحملا اهسيردت مت ًابلاط )26( نم تنوكت ةطباض

 ةساردلا ترمتسا دق و ،ةيديلقتلا ةقيرطلاب تايضايرلا ةدامل
 سايقمو يليصحتلا رابتخالا قيبطت دعبو .روهش ةعبرأ
 ،ةبسانملا ةيئاصحإلا تاليلحتلا ءارجإ دعبو ،تاهاجتالا
 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو :جئاتنلا ترهظأ

 يف يليصحتلا رابتخالا يف ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا
 ةعومجملا حلاصلو ةيعيبطلا دادعألاو برضلا يتدحو
 روسكلا ةدحو يف ًايئاصحإ ةلاد قورف يأ رهظت ملو ،ةيبيرجتلا
 ةيباجيإ تاهاجتا دوجو جئاتنلا ترهظأ امك ،نيتعومجملا نيب

 ثحابلا ىصوأ دقو ؛تايضايرلا ملعت يف ةيجمربلا مادختسا وحن
 نم ديزملا ءارجإو ىرخأ ةيميلعت لحارم يف ةيجمربلا فيظوتب
  .اهيلع ثوحبلا

 )2006( نيدلا نيز اÈ ماق يتلا ةساردلا امأ

 سرادملا يف ينورتكلالا ملعتلا ةبرجت رثأ نع ثحبلل تفدهف
 هنيع تنوكتف ،يساردلا ليصحتلا ىلع رصمب ةيدادعالا
 يدادعالا ثلاثلا فصلا بالط نم ابلاط 112 نم ةساردلا
 يف ةيدادعا سرادم ثالث نم ةيدصق ةقيرطب مهرايتخا مت

 مدعل جئاتنلا تراشأ ثحبلا ءارجا دعبو ،ديعس روب ةظفاحم
 سيردتلا يتقيرط نيب ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دوجو
 .ةيدايتعالا ةقيرطلا نيبو بوساحلا مادختساب

 دقف )2004( كرابملا اÈ ماق يتلا ةساردلا امنيب
 ةكبش ربع ةيضارتفالا لوصفلاب سيردتلا رثأ سايق ىلا تفده
 تاينقت ةدام يف ةيبرتلا ةيلك بالط ليصحت ىلع تنرتنالا
 ترهظأ دقف ،ةيديلقتلا ةقيرطلاب ةنراقم لاصتالاو ميلعتلا



 

423 
 عبارلا فصلا ةبلط ىدل تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا ىوتسم ىلعو يساردلا ليصحتلا ىلع ةيميلعت ةيجمرب قفو ةمّمصم سورد مادختسا رثأ

 نامع ةنطلس يف ةيقرشلا لامش ةقطنم يف يساسألا

 

 ليصحت طسوتم يف ةلالد تاذ قورف دجوت ال هنأ جئاتنلا
 كلذكو ، مولب فينصتل ثلاثلا يفرعملا ىوتسملا دنع بالطلا

  .يقيبطتلا رابتخالا يف بالطلا ليصحت طسوتم يف

 )Rose,  2001( زور ماق يتلا ةساردلا امأ
 ىلع ةبسوحم جمارب رثأ ىلع فرعتلا ىلإ تفده دقف اهتساردب
 و ضفخنملا ليصحتلا يوذ نم عساتلا فصلا بالط ليصحت

 ةقيرطلاب ةنراقم ةيميلعت ةليسوك اهمادختسا وحن م�اهاجتا
 نلكورب يف ةيموكحلا ةيوناثلا سرادملا ىدحإ يف  ةيديلقتلا
 مت ًابلاط )54( نم ةساردلا ةنيع تنوكتف ؛  كرويوينب
 و ،ةيجمربلا مادختساب  تسرد ةيبيرجت نيتعومجم ىلع مهعيزوت

 ةقيرطلاب تايضايرلا ةدامل هسفن ىوتحملا اهسيردت مت ةطباض
 سايقم و يليصحتلا رابتخالا قيبطت دعب و ،ةيديلقتلا
 ،ةبسانملا ةيئاصحإلا تاليلحتلا ءارجإ دعب و ،تاهاجتالا
 دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوج و مدع  :جئاتنلا ترهظأ

 و ةيبيرجتلا نيتعومجملا نيب  α ≥ 0.05 ةلالدلا ىوتسم
 مدع  جئاتنلا ترهظأ امك يليصحتلا رابتخالا يف ةطباضلا
 ≤ α ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو

 .تايضايرلا وحن ةبلطلا تاهاجتا يف  0.05

 ةسارد (Kenny, 1995) ينيك ىرجأ دقلو
 ةبلط ليصحت يف بوساحلا مادختسا رثأ ةفرعم ىلإ تفده
 ةساردلا ةنيع تنوكتف تايضايرلا يف يساسألا يناثلا فصلا

 ةيبيرجتلا ةقيرطلاب سردت 89 ىلا مهميسقت مت ابلاط 171 نم
 قيبطتلا نم ءاهتنالا دعبو ةيديلقتلا ةقيرطلاب سردت ابلاط 82و
 نيب ايئاصحا هلالد تاذ قورف دوجو مدع ثحابلا دجو
 .نيتعومجملا

 ملعتلا وحن ةيعفادلا تلوانت يتلا تاساردلا :يناثلا روحملا

 ىلا )2014( نورخاو حارجلا ةسارد تفده
 فصلا ةبلط ةيعفاد نيسحت يف ةيميلعت ةيجمرب رثأ ىلع فرعتلا
 ةنيع تنوكت ،ندرالا يف تايضايرلا ملعت وحن يساسالا يناثلا

 )ثانا مهنم 23 ، روكذ  مهنم 20  (ابلاط 43 نم ةساردلا
 تسرد 22 اهددع ةيبيرجت ةعومجم نيتعومجم ىلا مهعيزوت مت
 21 مهددع ةطباض ةعومجم و ،ةيميلعتلا ةيجمربلا مادختساب
 ةساردلا ترهظأ دقو ةيديلقتلا ةقيرطلا مادختساب تسرد

 دقف ةيميلعتلا ةيجمربلل ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دوجو
 يناثلا فصلا ةبلط ىدل ةيعفادلا ىوتسمل اهنيسحت ترهظأ
 .يساسألا

 ىلإ )2012( يمود و يبعزلا ةسارد تفده امنيب

 فصلا بالط ليصحت يف جزامتملا ميلعتلا ةقيرط رثأ ءاصقتسا
 وحن مهتيعفاد يف و ،تايضايرلا ةدام يف يساسألا عبارلا
 نم ةبلاط و ًابلاط )71( نم ةساردلا ةنيع تنوكتف ؛اهملعت

 ىلع نيعزوم  ،ندرألا يف ةتؤم ةعماجل ةعبات ةيجذومن ةسردم
 و ، ةبلاط )16(و ًابلاط )20(  يوحت ةيبيرجت :نيتعومجم
 ثيحب ؛ةبلاط )17( و ًابلاط )18( يوحت و ةطباضلا ةعومجملا
 تالامتحالاو ءاصحإلا ةدحو ةيبيرجتلا ةعومجملا سيردت مت

 و بوساحلا مادختسا( جزامتملا ميلعتلا ةقيرط مادختساب
 ةدحولا سفن اهسيردت مت ةطباض و ،)ةيديلقتلا ةقيرطلا
 مت ؛ةساردلا فادهأ قيقحتل و ،طقف ةيديلقتلا ةقيرطلاب
 نم دكأتلا دعب، ةيعفادلل سايقم و يليصحت رابتخا مادختسا

 مادختسا مت ؛ًايئاصحإ تانايبلا ةجلاعمل و ،ام�ابثو امهقدص
 نيابتلا ليلحتو ،ةيرايعملا تافارحنالا و ،ةيباسحلا تاطسوتملا
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 ةعومجملا قوفت :جئاتنلا ترهظأ دق و ،)ت( رابتخا و ،يئانثلا
 و ،يليصحتلا رابتخالا  يف ةطباضلا ةعومجملا ىلع ةيبيرجتلا

 سايقم يف ةطباضلا ةعومجملا ىلع ةيبيرجتلا ةعومجملا قوفت
 مادختساب ناثحابلا يصوي ةساردلا جئاتن ىلع ًءانب و ،ةيعفادلا
 .تايضايرلا سيردت يف جزامتملا ميلعتلا

 ةروسنام و يسويستأ و نايه ىرجأ دق و

Haiayan, Atsusi & Mansureh, 2010) ( 
 ليصحت ىلع ةيبوساح ةبعل رثأ نع فشكلا ىلإ فد� ةسارد
 تاراهملا رود و ،اهوحن مهتيعفاد و تايضايرلا يف ةبلطلا
 مهتيعفاد و مهليصحت ىلع ةيزيلجنإلا ةغللا تاراهم و ةيبوساحلا

 ًابلاط )193( نم ةساردلا ةنيع تنوكتف ،ةبعللا نوبعلي مه و
 مادختساب تملعت ةيبيرجت ةعومجم :نيتعومجم ىلع نيعزوم ،
 ،ةيديلقتلا ةقيرطلاب تملعت ةطباض ةعومجمو ،ةيبوساحلا ةبعللا
 دقو ،نيتعومجملا ىلع ًايئاوشع مهعيزوت مت نيملعم )10( و

 جهنملل ةفاضإ ،يبيرجتلا هبش جهنملا نوثحابلا مدختسا
 ؛رشعلا نيملعملا عم تالباقم لمع لالخ نم يفصولا
 :جئاتنلا ترهظأف ،ملعتلا وحن مÈالط ةيعفاد نع راسفتسالل
 رابتخالا يف ةطباضلا ةعومجملا ىلع ةيبيرجتلا ةعومجملا قوفت

 نيتعومجملا نيب ًايئاصحإ ةلاد قورف يأ رهظت مل و ،يليصحتلا
 ةبسنلاب و ،تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا سايقم ىلع
 ةيبوساحلا تاراهملل ريبك رود رهظي مل ةيبيرجتلا ةعومجملل

 دق و ؛مهتيعفاد و مهليصحت ىلع ةيزيلجنالا ةغللا تاراهم و
 جمارب ىلع ثاحبألا نم ديزملا لمعب نوثحابلا ىصوأ
 .بوساحلا

 ةساردلا عقومو ،ةلصلا تاذ تاساردلا ىلع بيقعت *

 اهنم ةيلاحلا

 ةقباسلا ثوحبلاو تاساردلا ىلع بيقعت -١

 ةقباسلا تاساردلا و ثوحبلا ضرع لالخ نم

 -:يتآلا ةظحالم نكمي
 بوساحلا هكرتي يذلا رثألل تراشأ تاسارد كانه

 الثم ترهظأ دقف ،بلاطلاب ةطبترملا تاريغتملا ىلع هتايجمربو

 يعافرلا ةساردو ،)2018( نيسايو ةراس وبأ ةسارد
 رثأ (Al Bizary,2015) يرازبلا ةساردو )2010(
 دقو ،تايضايرلا ةدام يف يساردلا ليصحتلا ىلع بوساحلا
 )2014( نورخاو حارجلا ةساردك ةديدع تاسارد ترهظأ

 ةدايز يف بوساحلا رثأ )2012( يمودو يبعزلا ةساردو
  .ةيعفادلا ىوتسم

 ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف رهظت مل تاسارد كانه
 )Rose, 2001( زور يتساردك ةساردلا تاريغتم ىلع

  (Kenny, 1995) ينيك ةساردو
 تاساردلا و ثوحبلا نع ةيلاحلا ةساردلا تفلتخا

 -:اÎأ يف ةقباسلا
 يف ةبسوحم سورد ميمصت يف ةيميلعت ةيجمرب تمدختسا -١

 ىلع اهقيبطت مت دقلو يساسألا عبارلا فصلل سايقلا ةدحو
 ةيقرشلا لامش سرادم ىدحا يف عبارلا فصلا ةبلط نم ةنيع
 .ميمعتلا ةيلمع اهدعب متيل
 مولعلاو ةيبرتلا ةيلك بالط نم ةعومجم ثحبلا اذÈ ماق -٢

 مهبحي ةيقرشلا ةعماج يف يناث لاجم ملعم صصخت ةيناسنالا
 ةبكاومل ةيميلعت جمارب دادعاو ميلعتلا عاطق ةبسوحب لمألا
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 مه اذاف ةيساسألا ةلحرملا يف ةبلطلا يديأب ذخألاو ،تاروطتلا
 بكاوملا قرشملا لبقتسملا ليج ةبلطلاف ،هللا نذإب دغلا يملعم

 .ةيجولونكتلا ةروثلاو ةضهنلل

 تاءارجإلاو ةقيرطلا *

 يذلا ةساردلا دارفأ ءزجلا اذه يف نوثحابلا ضرعي
 ميمصتو ،ا�اريغتمو ةساردلا تاودأل افصوو ،مهثحب هنمضت
 .تانايبلل يئاصحإلا ليلحتلاو ،ا�اءارجإو ،ةساردلا

 اهتنيعو ةساردلا عمتجم *

 عبارلا فصلا ةبلط عيمج نم ةساردلا عمتجم نوكت
 ءاربا ةقطنم يف هيقرشلا لامش يف ةيموكحلا سرادملا يف يساسألا

 لباق ةسردم رايتخا مت ثيح ،2020/2021 يساردلا ماعلل
 دادعتسا ىلع ةملعم دوجول ؛هيدصق ةقيرطب يساسألا ميلعتلل
 ،ا�انايب عمجو ،اهيلع ةساردلا ءارجإ لّهسُي امم ؛ةساردلا قيبطتل

 ةبلط نم ةبلاطو بلاط )60( نم تنوكتف ةساردلا ةنيع امأ
 ةقطنم يف ةيساسألا لباق ةسردم يف يساسألا عبارلا فصلا
 لامش يف يساسألا ميلعتلل ةيموكحلا سرادملل ةعباتلا ،ءاربا
 ةنيع تنوكت و ،2020/2021 يساردلا ماعلل ةيقرشلا

 ّمت ،يساسألا عبارلا فصلا بعش نم نيتبعش نم ةساردلا
 تلثم ثيح :ةعرقلا مادختساب ةيئاوشع ةقيرطب امهرايتخا
 و ةيبيرجتلا ةعومجملا 2 عبار يهو ىلوألا ةراتخملا ةعومجملا
 1 عبارلا يهو  ةيناثلا ةعومجملا تلثم و ،)30( اهتبلط ددع

 ةعومجملا تسرد و 30( اهتبلط ددعو ةطباضلا ةعومجملا
 ةيميلعتلا ةيجمربلا مادختساب ةدعملا ةيميلعتلا ةداملا ةيبيرجتلا
 ةعومجملا تسردو ، 19 ديفوك نمز يف ةيضارتفالا لوصفلاب

 نمز يف ةيضارتفالا لوصفلاب ةيدايتعالا ةقيرطلاب  ةطباضلا
 .19 ديفوك

 ةساردلا تاودأ *
 ةيجمرب مادختساب ةّدعم اسورد ةساردلا تنمضت

 ارابتخاو ،تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلل اسايقمو ،ةيميلعت
 :اهنم لكل حرش يلي اميفو سايقلا ةدحو يف ايليصحت

 ةيميلعتلا ةيجمربلا مادختساب ةدعملا سوردلا :ًالوأ 

 تاوطخلا قفو سوردلا دادعإب نوثحابلا ماق
 -:هيلاتلا
 فصلل تايضايرلا باتك نم سايقلا ةدحو رايتخا مت -١

 سايق و ،لوطلا سايق :سورد رايتخا متو يساسألا عبارلا
 ةحاسملا  ،نزولاو لوطلاو هعسلا ،طيحملا ،ةحاسملا هعسلا
   .ةيجمربلا مادختساب سوردلا نيوكتل طيحملاو

 ةدحو يف ةبسوحملا سوردلل ةيلوألا ةروصلا دادعا مت -٢
 .سايقلا

 ىلع ضرعلا تاحفص نم ةحفص لك تانوكم ديدحت مت -٣
 ضرع لسلستي ثيحب ،ةددحملا ةيساردلا ططخلا قفو ةيجمربلا

 -:يلاتلاك سردلا

 ةملعملا اهضرعت سردلا فادهأ ديدحتب كلذو :ديهمتلا -أ

 لوصفلا قيرط نع اهيلا بالطلا رظنيو اهزاهج نم
 .ةيضارتفالا

 ليمحت دعب هدحول بلاط لك ةقباسلا ةفرعملا رابتخا -ب
 .م�زهجأ ىلع سوردلا

  .ةملعملا لبق نم بوساحلا مادختساب سردلا حرش -ج



 

426 
 عبارلا فصلا ةبلط ىدل تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا ىوتسم ىلعو يساردلا ليصحتلا ىلع ةيميلعت ةيجمرب قفو ةمّمصم سورد مادختسا رثأ

 نامع ةنطلس يف ةيقرشلا لامش ةقطنم يف يساسألا

 

 ثيحب اقباس مهل ةدعم ةيفاك تابيردت لحب بالطلا فيلكت -د
 .لحلا دعب ةرشابم ةعجار ةيذغت لمع متي

 مت 19 ديفوك ةحئاج ببسب ؛ملاعلا هب رم يذلا عضولل ارظن
 ىلع سوردلا ترصتقاو ةرازولا لبق نم سورد ةدع فذح
 ةدمل ةنمازتم صصح عبرأ عقاوب ةحاسملاو طيحملا يسرد
 نيعوبسا

 :ةيجمربلا حضوي لاثم

 .سيردتلا يف ةيميلعتلا ةيجمربلا مادختسا حضوي لاثم

 طيحملا :سردلا-

 :ىلع سردلا اذه ىوتحم نمضتي :سردلا ىوتحم ليلحت

 طيحملا موهفم :ميهافملا

 لوط برض لصاح يواسي مظتنملا علضملا طيحم :تاميمعتلا

 هعالضأ ددع يف هعلض

 دعب ةيلاتلا فادهألا ققحي نأ بلاطلا نم عقوتي :فادهألا

Îسردلا ةيا:- 
 .علضم طيحم بلاطلا دجي نأ -أ

 .مظتنم علضم طيحم بلاطلا دجي نأ -ب

 عالضألا لاوطأ عومجم :يلخدملا كولسلا

 سيردتلا ةطشنأو تاءارجإ *
 هسيردت دنع ملعملا اÈ موقيس يتلا تاوطخلا لثمتس

 -:يه تاوطخلا هذهو ،طيحملا عوضوم
 -:بوساحلا زاهج حتف دعب ةيلاتلا رومألاب ملعملا موقي -١
  .سايقلا ةدحو اهيلع بوتكم ةنوقيأ رايتخا -أ

 ةدحول ةيسيئرلا ةشاشلا رهظتل ؛نيترم ةنوقيألا ىلع رقنلا -ب
 .سايقلا

 .طيحملا عوضوم رايتخا -ج

 .بالطلا مامأ ةحضاو سردلا فادهأ رهظتس كلذ دعب -د

 بيجيس ،يلبقلا ملعتلا ةلئسأ لحب بالطلا فّلك-ـه
 طغضيس مث ،بسانملا غارفلا يف باوجلا لاخدإب اهيلع بالطلا
 هتباجإ تناك اذإ ام فرعيل حيحصتلا رز ىلع بلاطلا
 .ال مأ ةحيحص

 نأ بالطلل  ملعملا حرشي يلبقلا ملعتلا نم ءاهتنالا دعب -و
 .طيحملا  لثمي  هباسحب اوماق ام

  لاثملاب طيحملا حضوي

 ةزهجألا ىلع لوألا بيردتلا لحب بالطلا ملعملا فلكي -١
 اذإف ،حيحصتلا رز ىلع طغضلاب بلاطلا موقيس مث ،مهيدل
 لاؤسلل لقتنيسو كحضت ةمجن ىريس ةحيحص هتباجإ تناك
 الف ةنيزح ةمجن ىريس ةئطاخ هتباجإ تناك اذإ امأ ،يلاتلا
 .يلاتلا لاؤسلل لقتني
 طيحم باسح يهو يناثلا بيردتلا ىلا بلاطلا لقتني -٢

 .عبرم

 .ظحالت اذام بالطلا ملعملا لأسي -٣
 لصاح يواسي عبرملا طيحم نأ ضرعيو تاباجالا عمسي -٤
 -:يلاتلا لاؤسلل بلاطلا لقتني علضلا لوط يف ةعبرأ برض

 مظتنم يسادس مهيدل ناك اذإ لاؤس بالطلا ملعملا لأسي -أ
 .تاباجإلل عمتسي طيحملا مك مس 4 هعلض لوط

 -:ةيلاتلا نيرامتلا لح بالطلا نم بلطي مث -ب

 باتكلا ةلئسأ لح بالطلا نم ملعملا بلطي :يماتخلا ميوقتلل

 .يسردملا
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 ةيجمربلا قدص *

 ميكحتل )2002( رافلا اهدعأ ةنابتسا ريوطت مت
 لوألا سردلا ضرع مت ةيميلعتلا ةيجمربلا قفو ةمّمصملا سوردلا
 ىلعو ءاربا ةقطنم يف تايضايرلا ةدام يف ةيوبرتلا ةفرشملا ىلع

 يف نييوبرتلا نم ةعومجم ىلعو تايضايرلا يملعم نم ةعومجم
 دادعإ دنع نابسحلا يف م�اظحالم ذخأ متو ،ةيقرشلا لامش
 كلذ دعب ميكحتلل ةلماك اهضرع مت يتلاو ةقحاللا سوردلا
 نم هعومجمو ءاربا ةقطنم يف تايضايرلا ةفرشم لبق نم

 .ةيقرشلا ةعماج نم نييميداكألا

 سايقلا ةدحو يف يليصحت رابتخا :ًايناث

 -:يلي امب نوثحابلا ماق رابتخالا دادعإل
 ةفرشمب ةناعتسالاب نوثحابلا ماق رابتخالا دادعإل -١
 ةملعمو ةيقرشلا لامش ةظفاحمب ةيبرتلا ةيريدم يف تايضايرلا

 رابتخالا ةباتك مت ثيح ،ةيساسالا لباق ةسردم يف تايضايرلا
 .رابتخالاب مولب تايوتسم تاعارم تمت دقو ةيلوألا هتروصب
 ىدم ةفرعمو ،ةغاصُملا تارقفلا ةيحالص نم ققحتلا لجأ نمو
 يف رابتخالا ضرعب نوثحابلا ماق ،هلجأ نم تعضُو امل اهسايق

 ةيبرتلا ةيريدم يف نييوبرتلا نم ةعومجم ىلع ةيلوألا هتروص
 ةعماج نم نويعماج ةذتاساو ةيقرشلا لامش ةظفاحمب ميلعتلاو
 تاملعملا نم ةعومجم ىلعو ،ةيقرشلا لامش ةظفاحم يف ةيقرشلا
 ليّثمت نم دكأتلل كلذو ،تايضايرلا سيردت يف ةربخلا يتاوذ

 رابتخالا تارقف حوضوو ،ةيسيردتلا فادهألل تارقفلا
 دامتعا مت نومّكحملا اهادبأ يتلا ماكحألا ءوض يفو .هلئادبو
 )10( نم ًانوكم رابتخالا حبصيل ةيئاهنلا هتغيصب رابتخالا
  .هيعوضوم تارقف

 قيبطتب ةملعملا تماق رابتخالا تابث نم ققحتلل امأ -٢
 عمتجم نم ةساردلا ةنيع جراخ ةيعالطتسا ةنيع ىلع رابتخالا

 بلاط )30( نم ةنيعلا هذه تنوكت ثيح هسفن ةساردلا
 مت رابتخالا تابث باسحلو ،ةيساسألا لباق ةسردم نم ةبلاطو
 لوألا ءزجلا ةيدرفلا تارقفلا لثمُتل نيفصنل رابتخالا ةئزجت
 ةئزجتلاب تابثلا باسح ّمت ،يناثلا ءزجلا ةيجوزلا تارقفلاو

 ناكو يلكلا تابثلا باسح متو 0.67 ناكو ةيفصنلا
 ىلع رابتخالا قيبطتل ةلوبقم ربتعُت ةبسنلا هذهو ؛)0.8(
 .ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا

 ةيعفادلا ةجرد سايقل ةنابتسا :اثلاث

 دعب ةيعفادلا ةجرد سايقل ةنابتسا نوثحابلا روط
 ةسارد لثم ةقباسلا تاساردلاو يوبرتلا بدألا ىلع عالطالا

 يثالث ريدقت ملس ىلع دامتعالا مت ثيح ،)2013( باطحلا
 هضرعب سايقملا قدص  نم نوثحابلا ققحت مت دقو ،تاباجتسالل
 و ةيقرشلا ةعماج يف ةيبرتلا يف نيصصختملا نم ةعومجم ىلع

 فذح متو ةيقرشلا لامش يف تايضايرلا يملعم نم ةعومجم
 ءانب اهضعب هغايص ةداعاو ىرخأ هفاضاو تارقفلا نم ةعومجم
 نم ةنابتسالا تارقف تنوكت كلذ ىلع ءانبو م�اهيجوت ىلع

 ىلع سايقملا قيبطت مت دقف تابثلا باسحل امأ ، ةرقف 16

 ةساردلا عمتجم نم ةساردلا ةنيع جراخ نم ةيعالطتسا ةنيع
 نم عبارلا فصلا نم هبلاطو بلاط 32 نم تنوكت و هسفن
 مادختساب تابثلا لدعم باسح متو ةيساسألا  لباق ةسردم
 ربتعت ةبسنلا هذه و  )0.88( غلب دقو افلأ خابنورك ةلداعم

 .ةنابتسالا قيبطتل ةلوبقم
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 ةساردلا ميمصت *

 يجهنملا عابتإ متيسو ،ةيبيرجت هبش ةيلاحلا ةساردلا
 نم )ةيبيرجتو ةطباض( نيتعومجم رايتخا لالخ نم يبيرجتلا
 ةيموكحلا سرادملا ىدحا نم ،يساسألا عبارلا فصلا ةبلط

 ةعومجملا سردتس ذإ ،ءاربا ةقطنم يف ةيقرشلا لامشل ةعباتلا
 ةيميلعت ةيجمرب قفو ةممصم سايقلا ةدحو نم سورد ةيبيرجتلا
 ةطباضلا ةعومجملا سردتسو ،ةيضارتفالا لوصفلا قيرط نع
 لوصفلا قيرط نع ةيدايتعالا ةقيرطلاب ةحورشم سورد

-:ةساردلا يف يتآلا ميمصتلا دامتعا متيسو ةيضارتفالا  

 
 ةساردلا تاءارجإ *

 تاءارجإلاب نوثحابلا ماق ةساردلا فادهأ قيقحتل
 -:ةيلاتلا
 .ا�ابثو ةساردلا تاودأ قدص نم ققحتلا -١

 ةسردم يف يساسألا عبارلا فصلا ةبلط نم ةنيع رايتخا -٢
 ةيموكحلا سرادملل ةعباتلا ،ءاربا ةقطنم يف ةيساسألا لباق
 يساردلا ماعلل ةيقرشلا لامش يف يساسألا ميلعتلل

 دوجول ؛ةيدصق ةقيرطب اهرايتخا مت ثيح ،2020/2021

 ةساردلا ءارجإ لّهسُي امم ؛ثحبلا قيبطتل دادعتسا ىلع ةملعم
 نم نيتبعش نم ةساردلا ةنيع تنوكتو .ا�انايب عمجو ،اهيلع
 ةيئاوشع ةقيرطب امهرايتخا ّمت ،يساسألا عبارلا فصلا بعش
 ةراتخملا ىلوألا ةبعشلا تلكش ثيح ةعرقلا مادختساب

 ةعومجملا تلكش ىرخألا ةبعشلاو ةيبيرجتلا ةعومجملا
 .ةطباضلا

 تايضايرلا يف سايقلا ةدحو ةيبيرجتلا ةعومجملا سيردت -٣
 سيردتو ،ةنمازتملا ةيضارتفالا لوصفلاب ةيميلعت ةيجمرب قفو
 ةقيرطلاب ةيضايرلا يف سايقلا ةدحو ةطباضلا ةعومجملا
 .19 ديفوك نمز يف ةنمازتملا ةيضارتفالا لوصفلاب ةيدايتعالا

 ةعومجملا ىلع يدعبو يلبق ةيعفادلا سايقم قيبطت -٤
 ةيبيرجتلا

 ىلع يدعبو يلبق سايقلا ةدحو يف يليصحت رابتخا قيبطت -٥
 .ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا

 ةنيع تاباجتسال ةبسانملا ةيئاصحإلا تاليلحتلا ءارجإ -٦
 جئاتنلا جارختساو ةساردلا

 ةساردلا تاريغتم *

 مادختساب( نايوتسم اهلو سيردتلا ةقيرط :لقتسملا ريغتملا -١

 ةقيرطلا مادختسابو ،ةيميلعتلا ةيجمربلا قفو ةمّمصملا سوردلا
  .)ةيدايتعالا

 وحن ةيعفادلاو ،يساردلا ليصحتلا :ةعباتلا تاريغتملا -٢

 .ملعتلا

 تانايبلا ليلحت *

 يف ةلثمتم ةيفصو تايئاصحإ مادختسا  مت

 دارفأ ءادأ فصول ؛ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا
 ءاصحإلا مادختسا مت امك ،ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا
  بحاصُملا يداحألا نيابتلا ليلحت يف الثمتم يلالدتسالا

(ANCOVA)دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو صحفل 

 نيتعومجملا تاطسوتم نيب )α  ≥ 0.05( ةلالدلا ىوتسم
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 مادختسا متو ، يليصحتلا رابتخالا يف ةطباضلاو ةيبيرجتلا
 صحفل   t-test   رابتخاب الثمتم يلالدتسالا ءاصحإلا

  α( ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو
 يسايقم ىلع ةيبيرجتلا ةعومجملا يطسوتم نيب )0.05 ≤
  .يدعبلاو يلبقلا ةيعفادلا

 ةساردلا جئاتن *

 مادختسا رثأ نع فشكلا ىلع ةساردلا هذه تفده
 ليصحتلا ىلع ةيميلعتلا ةيجمربلا قفو ةممصم سورد

 ىدل تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا ىوتسم ىلع و ،يميداكألا
 ةنطلس يف ةيقرشلا لامش ةظفاحم يف يساسألا عبارلا فصلا ةبلط
 باسح مت دقف تانايبلل يئاصحإلا ليلحتلا ضارغأل و نامع
 و ،هحيحصت دعب  يليصحتلا رابتخالا يف ةبلطلا تامالع

 اميفو . ملعتلل ةيعفادلا سايقم ىلع  ةبلطلا تامالع تبسُح
 بيترت بسح ةساردلا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلل ضرع يلي
 -:ا�ايضرف

 دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال" :ىلوألا ةيضرفلا
 تامالع يطسوتم نيب α ≥ 0.05 ةلالدلا ىوتسم

 ليصحتلا رابتخا سايقم ىلع ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا
 ."سيردتلا ةقيرطل ىزعت يساردلا

 تاطسوتملا باسح ّمت ،ةيضرفلا هذه نم ققحتللو
 لك تامالعل ةيدعبلاو ،ةيلبقلا :ةيرايعملا تافارحنالا و ةيباسحلا

 يف يليصحتلا رابتخالا يف ةيبيرجتلا و ةطباضلا نيتعومجملا نم
 -:كلذ )1( لودج نيبيو سايقلا ةدحو سورد

 

 ةيلبقلا ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا )1( لودج

 نم يليصحتلا رابتخالا ىلع ةساردلا   ةنيع دارفأ تاباجإل ةيدعبلاو

)10( 

 ةعومجملا لاجملا
 طسوتملا
 يباسحلا
 يلبقلا

 فارحنالا
 يرايعملا
 يلبقلا

 طسوتملا
 يباسحلا
 يدعبلا

 فارحنالا
 يرايعملا
 يدعبلا

 ليصحتلا
 يساردلا
 ىزعت
 ةقيرطل
 سيردتلا

 1.3514 8.0333 2.275 5.166 ةيبيرجت

 1.8096 7.3667 2.145 5.4666 ةطباض

 نيب ةيرهاظ ًاقورف كانه نأ )1( لودجلا نيبي
 تامالع طسوتم و ،ةيبيرجتلا ةعومجملا تامالع طسوتم
 ةيجمربلا قيبطتل ةجيتن يليصحتلا رابتخالا يف ةطباضلا ةعومجملا

 ريغت دق ةيبيرجتلا ةعومجملا تامالع طسوتم نأ و ،ةيميلعتلا
 يف )8.0333(  ىلإ يلبقلا رابتخالا يف  )5.166( نم
 ةعومجملا تامالع طسوتم ريغت نيح يف ،يدعبلا رابتخالا
 ىلإ يلبقلا رابتخالا يف)  5.4666(     نم ةطباضلا

 ريغتلا اذه ةلالد صحفل و ؛يدعبلا رابتخالا يف )7.3667(
 نيابتلا ليلحت مادختسا ّمت ةطباضلا و ةيبيرجتلا نيتعومجملا نيب
   .)2( لودجلا يف ةنيبم جئاتنلا و ،يداحألا كرتشملا
 )ANCOVA( يداحألا كرتشملا نيابتلا ليلحت رابتخا )2( لودج

 ىلع ةيميلعت ةيجمرب قفو ةمّمصم سورد مادختسا رثأ رابتخال

 يساردلا ليصحتلا

 ردصملا لاجملا
 عومجم
 تاعبرملا

 تاجرد
 ةيرحلا

 طسوتم
 تاعبرملا

 "ف"
 ىوتسم
 ةلالدلا

 ليصحتلا
 ىزعي يساردلا

 ةقيرطل
 سيردتلا

  151.619 19.674 1 19.674 يلبق

 005. 8.743 8.301 1 8.301 ةعومجملا

 060. 3.689 2.250 57 128.260 أطخلا

  60 3712.000 يلكلا
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 يف يداحألا كرتشملا نيابتلا ليلحت جئاتن رهظُت
 دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع )2( لودجلا

 تامالع طسوتم نيب )0.05( نم لقأ ةلالد ىوتسم
 يف ةطباضلا ةعومجملا تامالع طسوتمو ةيبيرجتلا ةعومجملا
  .سيردتلا ةقيرطل ىزعت يليصحتلا رابتخالا

 دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال" :ةيناثلا ةيضرفلا

 ةبلط تامالع يطسوتم نيب α ≥ 0.05 ةلالدلا ىوتسم
 سايقم ىلع يدعبلاو يلبقلا نيقيبطتلا يف ةيبيرجتلا ةعومجملا

 قفو ةممصم سورد مادختسال ىزعت تايضايرلا ملعت ةيعفاد
 .ةيميلعتلا ةيجمربلا

 تاطسوتملا باسح ّمت ،ةيضرفلا هذه نم ققحتللو
 تامالعل ةيدعبلاو ،ةيلبقلا ،ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا

 يف تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا سايقمل ةيبيرجتلا ةعومجملا
 )3( لودجلا نّيبُيو ،يساسألا عبارلا فصلل سايقلا ةدحو
 .كلذ جئاتن

 ةيلبقلا ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا )3( لودج

 ةيعفادلا سايقم ىلع ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ تاباجإل ةيدعبلاو

 تايضايرلا ملعت وحن

 لاجملا
 ةعومجملا
 ةيبيرجتلا

 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ت ةميق ددعلا
 ةجرد
 ةيرحلا

 ىوتسم
 ةلالدلا

 سايقم

 ةيعفادلا
 ملعتلل

 لبق
 ءارجإ
 ةبرجتلا

39.3684 4.77506 19 

-
2.253 

18 

0.037 
 دعب
 ءارجإ

 ةبرجتلا
41.5789 2.67324 19  

 48 تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا سايقمل ةيئاهنلا ةمالعلا

 نيب ةيرهاظ ًاقورف كانه نأ )3( لودجلا نّيبُي
 و ، ةبرجتلا ءارجا لبق ةيبيرجتلا ةعومجملا تامالع طسوتم

 ىلع ةبرجتلا ءارجا دعب ةيبيرجتلا ةعومجملا تامالع طسوتم
 ةيجمربلا قيبطتل ةجيتن ؛تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا سايقم

 تريغت دق ةيبيرجتلا ةعومجملا تامالع طسوتم نأ و ،ةيميلعتلا
 يف )41.5789( ىلإ يلبقلا سايقملا يف )39.3684( نم
 يطسوتم نيب ريغتلا اذه ةلالد صحفل و ،يدعبلا رابتخالا
 مت ةيعفادلل يدعبلاو يلبقلا سايقملا ىلع ةيبيرجتلا ةعومجملا

 تاذ قورف دوجو جئاتنلا ترهظأ  دقو ، t-test مادختسا
 نيب )0.05( نم لقأ ةلالد ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد
 نأ و ةيدعبلاو ةيلبقلا  ةيبيرجتلا ةعومجملا تامالع يطسوتم
 يدعبلا قيبطتلا يف ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ حلاصل قرفلا اذه

 لقأو ،ةباجتسا تارقف ثالث ىلعأل يباسحلا طسوتملا )4( لودج

 سايقم ىلع ةيبيرجتلا ةعومجملا ةبلطل ةباجتسا تارقف ثالث

 يدعبلا تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا

 ةرقفلا

 اهطسوتم
 يباسحلا
 يلبقلا

 اهطسوتم
 يباسحلا
 يدعبلا

 اهعون

 ةدام ببسب ةسردملا كرت يف بغرأ
 تايضايرلا

 ةيبلس 2.98 2.74

 يف فصلا لخاد ساعنلاب رعشأ
 تايضايرلا صصح

 ةيبلس 2.9 2.53

 ةيباجيإ 2.88 2.83 تايضايرلا هدام ملعتأ انأو عتمتسأ

 ةدام بتكب ظافتحالا يف بغرأ
 .ةقباسلا تاونسلل تايضايرلا

 ةيباجيا 2 2.44

 لح ءانثأ يف حايترالا مدعب رعشأ
 .تايضايرلا ةصح يف ةبولطملا لئاسملا

 ةيبلس 2.13 2.13

 تاقباسم يف كرتشأ نأ بحأ
 تايضايرلا

 ةيباجيإ 2.39 2.29

 ءاطعإ مت ةيباجيإلا ةرقفلل يباسحلا طسوتملا باسحل

 ،ًانايحأ ،ًامئاد( لئادبلل )1 ،2 ،3( يلاوتلا ىلع تاجردلا
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 ىلع اهتمسقو ةرقفلا ىلع ةبلطلا تامالع عمج ّمث نمو ،)ًادبأ
 ّمت ةيبلسلا تارقفلل يباسحلا طسوتملا باسحل امأ ،مهددع

 ،ًامئاد( لئادبلل )3 ،2 ،1( يلاوتلا ىلع تاجردلا ءاطعإ
 ةرقفلا ىلع ةبلاطلا تامالع عمج ّمث نمو ،)ًادبأ ،ًانايحأ
  .مهددع ىلع اهتمسقو
 سايقم ىلع ةباجتسا ىلعأ نأ حضتي قباسلا لودجلا لالخ نم

 يف بغرأ ةرقفلل تناك ،يدعبلا تايضايرلا ملعتل ةيعفادلا
 ةرقفلا هذه نأ ثيح ؛تايضايرلا ةدام ببسب ةسردملا كرت
 اهيف )ادبأ( الب اوباجأ نيذلا بالطلا طسوتم نأ ثيح هيبلس
 تناك يدعبلا سايقملا ىلع ةباجتسا لقأو ،2.98 تغلب

 تاونسلل تايضايرلا ةدام بتكب ظافتحالا يف بغرأ ةرقفلل
 .2 تغلبو ةقباسلا

 تايصوتلاو جئاتنلا ةشقانم *

 مادختسا رثأ نع فشكلا ىلا ةساردلا هذه تفده
 ،يساردلا ليصحتلا ىلع ةيميلعتلا ةيجمربلا قفو ةممصم سورد

 فصلا ةبلط ىدل تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا ىوتسم ىلعو
 .نامع ةنطلس يف ةيقرشلا لامش ةظفاحم يف يساسألا عبارلا
 يف اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا ةشقانم لصفلا اذه لوانتيو
 تايصوتو ةيئاصحإلا تاجلاعملا ءارجإ دعب ةساردلا هذه

 .ةثحابلا

 ةساردلل ىلوألا ةيضرفلا جئاتن ةشقانم *

 قورف دجوت ال" هنأ ىلع ىلوألا ةيضرفلا تصن دقل
 نيب α ≥ 0.05 ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ
 ىلع ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا تامالع يطسوتم
 ."سيردتلا ةقيرطل ىزعت يساردلا ليصحتلا رابتخا سايقم

 )2( لودجلا يف يداحألا كرتشملا نيابتلا ليلحت جئاتن رهظُت
 لقأ ةلالد ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع

 ةيبيرجتلا ةعومجملا تامالع طسوتم نيب )0.05( نم
 يليصحتلا رابتخالا يف ةطباضلا ةعومجملا تامالع طسوتمو
 عم ثحبلا اذه ةجيتن تقفتا دقو .سيردتلا ةقيرطل ىزعت
 ينيك ةساردو )Rose, 2001( زور نم لك ةسارد جئاتن

(Kenny, 1995)   يتلا )2006( نيدلا نيز ةساردو 
 ليصحتلا يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع ترهظأ
  ةطباضلاو ةيبيرجتلا ةعومجملا نيب

 لك ةسارد جئاتن عم ةساردلا هذه ةجيتن قفتت ملو

 يعافرلا ةساردو ،)2018( نيسايو ةراس وبأ ةسارد نم
 يتلا    (Al Bizary,2015) يرازبلا ةساردو )2010(
 ةعومجملا نيب ةيئاصحا هلالد تاذ قورف دوجو ترهظأ
 .ةطباضلا ةعومجملاو ةيبيرجتلا

 ةيئانثتسالا فورظلل ةجيتنلا هذه ىزعت نأ نكميو
 مت امبرف ؛دعب نع ملعتلاو 19 ديفوك ةجيتن ملاعلا اÈ رمي يتلا
 هذه نا يف ككشي امم رومالا ءايلوأ لبق نم بالطلا ةدعاسم
 جئاتنلا هذه ىزعت دقو ، ءادألل ةيقيقحلا ةجيتنلا يه ةجيتنلا

 نم ددحم ددع ىلع راصتقالاو ةريصقلا ةينمزلا ةدملل اضيأ
 ءانثا فرظلا اذه يف ملاعلا اÈ رمي يتلا فورظلا ببسب سوردلا
 نيعوبسأ ةدمل ةساردلا قيبطت مت ثيح  19 ديفوك ةحئاج

 سوردلا ضعب ءانثتساو ةحاسملاو طيحملا سورد ىلع طقف
 تايعادتل ايشامت قيبطتلا نم نزولاو لوطلاو هعسلا سايقل
 مقر لودجل نعمتب انرظن اذاو ، 19 ديفوك نمز يف ملعتلا
 ةعومجملا نيب ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوي هنأ دجن )2(
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 ةلالد ىوتسم دنع يليصحتلا رابتخالا يف ةطباضلاو ةيبيرجتلا
  سوردلا هذهل رثا دوجو ىلا ريشي امم  0.06 نم ربكا ةيئاصحا

 حلاصل يساردلا ليصحتلا ىلع ةيميلعتلا ةيجمربلا قفو ةممصملا
 نم ىلعا ةيئاصحا ةلالد ىوتسم دنع ةيبيرجتلا ةعومجملا

 نوكي يذلاو 0.1  ةيئاصحالا ةلالدلا ىوتسم لثم 0.06
 مولعلا يف تاساردلاو ثاحبالا ضعب يف  ادمتعمو الوبقم

 .ةيناسنالاو ةيرادالا

 ةساردلل ةيناثلا ةيضرفلا جئاتن ةشقانم *

 قورف دجوت ال" :هنأ ىلع ةيناثلا ةيضرفلا تصن دقل
 نيب α ≥ 0.05 ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ
 يلبقلا نيقيبطتلا يف ةيبيرجتلا ةعومجملا ةبلط تامالع يطسوتم
 مادختسال ىزعت تايضايرلا ملعت ةيعفاد سايقم ىلع يدعبلاو

 ليلحتلا جئاتن ترهظأو ،ةيميلعت ةيجمرب قفو ةممصم سورد
 ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو يئاصحإلا
 ةعومجملا تامالع يطسوتم نيب )0.05( نم لقأ ةلالد

 ملعت وحن ةيعفادلا سايقم ىلع ةيدعبلاو ةيلبقلا ةيبيرجتلا
 .يدعبلا قيبطتلا يف ةيبيرجتلا ةعومجملا حلاصلو تايضايرلا

 ةيميلعتلا ةيجمربلا نأب ةجيتنلا كلت نوثحابلا رسفي و
 ةداملا ضرع ةقيرط :يف لثمتت ةيعفادلل ةريثم صئاصخب عتمتت دق

 دنع ةيكيمانيدلا روصلا مادختسا و ،لسلستم لكشب ةيميلعتلا
 اهطبر و تاموسرلاب ةناعتسالا و ،ةيضايرلا ميهافملا حرط
 ؛بذاج لكشب ةعجار ةيذغت ريفوت و ،ةبسوحملا تابيردتلاب
 وحن مهتيعفاد ةدايز و ةبلطلا هابتنا بذج ىلإ كلذ ىدأ امم

 نع ةفلتخم ةقيرطب اوسرد مÎأ اصوصخ و تايضايرلا ملعت
 اوناك امنيب قيش بولسأب ةبلطلا ملعت دقف ‘ةيديلقتلا ةقيرطلا

 بوساحلا نأ امب و ،ًالثم ليطتسملا ةحاسم نوناق نوفشتكي
 ليلقت ىلإ كلذ ىدأ دقف يتاذلا ميوقتلل بولسأك مدختسُي

 املكف ؛ةبلطلا هابتنا تتشُت و للملا قلخت يتلا ةباقرلا ةصرف
 عفادب عوفدم رخآ بيردتل لقتني بيردت نم بلاطلا يهتني
 ،يديلقت ريغ ًاحيرم ًايميلعت ًاوج ًاضيأ بوساحلا رفو و ،زاجنإلا
  .تايضايرلا ملعت وحن ةبلطلا ةيعفاد ةدايزل امبرل  كلذ ىدأ امم

 :لثم تاساردلا نم ديدعلا عم ةساردلا هذه قفتت و
 يمود و يبعزلا ةسارد و ،)2014( نورخاو حارجلا ةسارد
 بالطلا ةيعفاد نم ديزت هجمارب و بوساحلا نأ يف )2012(
 ةروسنام و يسويستأ و نايه ةسارد عم فلتخت و ،ملعتلا يف

)Haiyan، MAtsusi & Mansureh,2010( 
 ىلع بوساحلل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت ال نأ تدجو يتلا
  .ملعتلا وحن ةيعفادلا

 تايصوتلا *

 رفسأ ام و ،ةيلاحلا ةساردلا ذيفنت لحارم ءوض يف

 -:اهنم تايصوتلا نم ددعب نوثحابلا يصوي ،جئاتن نم اهنع
 ىلع سرادملل رشابملا سيردتلا عوجر دعب ثحبلا ةداعا -١
 .ةديدج سورد نيمضتو ةلحرملا سفن
 لحارمو فوفص يف ا�اثيدحتو ثاحبألا نم ديزملا ءارجا -٢

 .ةديدج تاريغتم ىلعو ،ىرخأ ةيميلعت
 دنع ةيساسألا ةلحرملا بالط صئاصخو تاجاح ةاعارم -٣
 .ةيبوساحلا جماربلا دادعإ
 يتلاو ،بوساحلا ىلع ةدمتعملا سيردتلا قرطب مامتهالا -٤

 وحن هتيعفاد نم ديزتو ،هتاردق يمنتو هسفنب بلاطلا ةقث ززعت
 .ملعتلا
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 م�اراهم ريوطتل نيملعملل ةيبيردت تاشرو دقع -٥
 .ةيبوساحلا

 عجارملا *
 ةيسردملا تايضايرلا جهانم ريوطت .)2010( ديرف ،ةنيز وبأ

 .عيزوتلاو رشنلل لئاو راد :نامع .اهميلعتو

 رثأ .)2018( حالص نيسايو نمحرلا دبع ،ةراس وبأ
 ليصحتلا ىلع ةيبوساح جمارب ةثالث مادختسا
 يف يساسألا رشاعلا فصلا ةبلط ىدل يساردلا

 ةلجم .)ةنراقم ةسارد( ةيطابق ةيريدم يف تايضايرلا
 دلجملا )ةيناسنإلا مولعلا( ثاحبألل حاجنلا ةعماج

32)6(، 1004- 1032 

 قفو ةمّمصم سورد مادختسا رث أ .)2013( ءامسأ ،باطحلا

 تاميمعتلاو ميهافملا باستكا ىلع ةيميلعت ةيجمرب
 ىدل تايضايرلا ملعت وحن ةيعفادلا ىوتسم ىلعو
 ريتسجام ةلاسر .يساسألا عبارلا فصلا تابلاط

  .ندرألا ،نامع ،ةيندرألا ةعماجلا ،ةروشنم ريغ

 ،ةمناوغو لصيف ،عيبرلاو دمحم ،حلفملاو رصانلا دبع ،حارجلا
 ةيجمرب مادختساب سيردتلا رثأ .)2014( نومأم
 ةبلط ىدل تايضايرلا ملعت ةيعفاد نيسحت يف ةيميلعت

 ةيندرألا ةلجملا .ندرألا يف يساسألا يناثلا فصلا
 274 - 261،)3( 10 دلجم ،ةيوبرتلا مولعلا يف

 يف ةيبوساح ةيجمرب مادختسا رثأ .)2010( ينامأ ،يعافرلا
 عباسلا فصلا بالط ليصحت ىلع ةسدنهلا سيردت

 ريتسجام ةلاسر .ةسدنهلا وحن م�اهاجتاو يساسألا
  .ندرألا ،نامع ،ةيندرألا ةعماجلا ،ةروشنم ريغ

 ةقيرط مادختسا رثأ .)2012( نسح ،يمودو ىلع ،يبعزلا
 ذيمالت ليصحت يف ةيندرألا سرادملا يف جزامتملا ملعتلا

 يفو تايضايرلا ةدام يف يساسألا عبارلا فصلا
 ،)1(28،قشمد ةعماج ةلجم .اهملعت وحن مهتيعفاد

485-518. 

 يف ينورتكلإلا ميلعتلا ةبرجت رثأ( .)2006( دمحم ،نيدلا نيز

 يساردلا ليصحتلا ىلع ةيرصملا ةيدادعإلا سرادملا
 ىلإ ةمدقم ةيثحب ةقرو .)اهوحن م�اهاجتاو بالطلل
 ةانق ةعماج ،ةيعونلا ةيبرتلا ةيلكل يناثلا يملعلا رمتؤملا
 رصم يف يملعلا ثحبلا ةموظنم .سيوسلا

 ةدقعنملا )ةيلبقتسملا ىؤرلا – ريياعملا – تايدحتلا(
 2006 ليربا 20 – 19 ةعقاولا ةرتفلا يـف

 راد .تارابتخالا ميمصت ،)2011( دمحم دمحأ ،نمحرلا دبع
 .ندرألا ،نامع ،عيزوتلاو رشنلل ةماسأ

 ةيؤر وحن يوبرتلا سفنلا ملع .)2012( اديور ،هللا دبع
 رشنلل ةيادبلا راد :نامع ،)1ط( .ةرصاعم
 .عيزوتلاو

 ،)1ط( .ميلعتلا يف بوساحلا .)2007( ثراح ،دوبع

 .عيزوتلاو رشنلل لئاو راد :نامع

 راد .لافطألا عيمجل تايضايرلا ميلعت .)2010( ميلو ،ديبع
 ندرالا ،نامع ،عيزوتلاو رشنلل ةريسملا

 تنرتنإلا )2000( اكينوم ،لترإ و دراودإ ،راكسوالاف
 – ملعتلا رداصم و تابتكملا يصاصتخاو نيملعملل
 مجرتم باتك – لبقتسملا تاعقوت ، مويلا تاقيبطت
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 يبرعلا زكرملا .سنوي ىفطصم قازرلا دبع ةمجرت-
 .قشمد .رشنلاو فيلأتلاو ةمجرتلا و بيرعتلل

 .ميلعتلا يف بوساحلا مادختسا .)2002( ميهاربإ ،رافلا
 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد :نامع ،)1ط(

 .لاصتالاو ميلعتلا ايجولونكت .)1999( رمع هللا دبع ،ارفلا
 .عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد ةبتكم :نامع

 مادختساب سيردتلا رثأ .)2004( زيزعلا دبع دمحأ ،كرابملا
 )تنرتنالا( ةيملاعلا ةكبشلا ربع ةيضارتفالا لوصفلا
 ميلعتلا تاينقت يف ةيبرتلا ةيلك بالط ليصحت ىلع
 ريغ ريتسجام ةلاسر .دوعس كلملا ةعماجب لاصتالاو

 .دوعس كلملا ةعماج ،ةروشنم

 لافطألا جمارب .)2010( حاتفلا دبع حامس ،قوزرم
 .عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد :نامع .ةبسوحملا
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