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ثزَبيج لبئى ػهً ئستزاتُجُخ انتؼهى انًؼكىس 

نتًُُخ ػبداد انؼمم ويهبراد انتذرَس 

 وانتحصُم األكبدًًَ وثمبء أحزِ 

 نطالة انذثهىو انؼبو تخصص انؼهىو

 ٢َٓ َؿطف٢ نُاٍ ذُدد/ 

 جاَع١ املٓٝا املٓاٖج ٚطسم تدزٜظ ايعًّٛ املطاعد به١ًٝ ايرتب١ٝأضتاذ 

 يهخص ثبنهغخ انؼزثُخ:

ٜٗدف ايبخث إىل ايتعسف ع٢ً فاع١ًٝ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع يف ت١ُٝٓ بعض  َٗضازاع عضاداع     

ايعكٌ َٚٗازاع ايتدزٜظ ٚبكا٤ أثس ايتعًِ يطالب ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحضد   ٚاضضتمدَا ايباح ض١    

ُض  طضالب ايضدبًّٛ    املٓٗج ايتجسٜيب باضضتمداّ ايكٝضاع ايكبًضٞ ايبعضدٟ ةُٛعض١ ةسٜبٝض١ ٚاحضد٠ َضٔ دت        

ّ 2017/2018ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املٓٝا بايفؿٌ ايدزاضٞ اي اْٞ يًعاّ اجضاَعٞ  

  ٚتٛؾًا ْتا٥ج ايدزاض١ ع٢ً فاع١ًٝ اضتمداّ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع يف تُٓٝض١ بعض  عضاداع ايعكضٌ     

هري مبس١ْٚ   ايتفهري حٍٛ ايتفهري   ايضتفهري بٛقضٛ،     )امل ابس٠   ايتخهِ بايتٗٛز   اإلؾغا٤ بتفِٗ   ايتف

طس، األض١ً٦   ايهفا، َٔ أجٌ املتع١   ٚنضريو يف تُٓٝض١ بعض  َٗضازاع ايتضدزٜظ َتُ ًض١ يف )ايتمطضٝ           

ايتٓفٝر   ايتكِٜٛ(   ٚأٜكا يف بكا٤ أثضس ايضتعًِ يطضالب ايضدبًّٛ ايعضاّ ْظضاّ ايعضاّ ايٛاحضد ثؿضـ عًضّٛ           

ٞ ايباح ضض١ بكضضسٚز٠ اضضضتمداّ إضضضرتاتٝج١ٝ ايضضتعًِ املعهضضٛع ناحضضد اضضضرتاتٝجٝاع   )عٝٓضض١ ايبخضضث(   ٚتٛؾضض

ايتعًِ ايٓػ  يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يطالب ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد َٚعًُٞ ايعًّٛ حدٜ ٞ ايتمسج 

ا٤ أثضس    ٚنريو ايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ عاداع ايعكٌ َٚٗازاع ايتدزٜظ ملعًُٞ ايعًّٛ قبٌ اخد١َ يًعٌُ ع٢ً بك

ايتعًِ هلِ يف داٍ ثؿـ ايعًضّٛ   ٚإجضسا٤ املصٜضد َضٔ ايدزاضضاع حضٍٛ اضضرتاتٝجٝاع ايضتعًِ ا يهرتْٚضٞ          

 ٚتاثريٖا ع٢ً جٛاْب ايتفهري ايعكًٞ ٚا ةاٙ سٛ َاد٠ ايعًّٛ يف َساحٌ ايتعًِٝ املمتًف١ .
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The research aims to identify the effectiveness of the reverse 

learning strategy in the development of some skills of the habits of 

mind and teaching skills and the survival of the impact of learning for 

the students of the general diploma system of one year. The researcher 

used the experimental method using the pre-tribal measurement of one 

experimental group of the general diploma students. In the second 

semester of the academic year 2017/2018, and the results of the study 

on the effectiveness of the use of reverse learning strategy in the 

development of some habits of mind (perseverance, control of 

recklessness, listening intelligently, thinking flexibly, thinking about 

thinking, (The planning, implementation and evaluation), as well as in 

the survival of the impact of learning for the students of the general 

diploma system of one year specialization science (research sample). 

The researcher recommends the use of a strategy Learning as an active 

learning strategy in the educational process for general diploma 

students and one-year graduate teachers, as well as working on the 

development of the habits of mind and teaching skills for pre-service 

teachers to work on the survival of the impact of learning to them in 

the field of science, The effects of e-learning and its impact on the 

aspects of mental thinking and the direction towards science in 

different stages of education. 
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 انًمذيخ :

ٜعد ايكسٕ احايٞ ٖٛ عؿس املعًَٛات١ٝ   فكد أؾبح اضضتمداّ ايتهٓٛيٛجٝضا يف ايتعًضِٝ أَضس بضاي        

داّ ايضااَج ٚايٛضضضا٥ٌ ايتهٓٛيٛجٝضض١ يف نافضض١ اةضا ع   ْٚظضضساا يالْفجضضاز املعضضسيف   األُٖٝض١ حٝضضث شاد اضضضتم 

ٚايضضرٟ ٜظٗضضس يف شٜضضاد٠ املعسفضض١ َضضٔ حٝضضث ايهضضِ ٚايٓضضٛل ٚضضضسع١ ايٛؾضضٍٛ إيٝٗضضا باضضضتمداّ أدٚاع ٚبضضساَج         

ايتهٓٛيٛجٝا   فكد باع َٔ ايكسٚزٟ ايبخث عٔ اضرتاتٝجٝاع تدزٜظ حدٜ ١ َٚتٓٛع١ تٛانب ٖضرا ايعؿضس   

 ري ايطالب ٚتدفعِٗ إىل ايتعًِ   ٚميهٔ َٔ خالهلا اضتمداّ ايتهٓٛيٛجٝا   ٚنريو  ظٗسع فهس٠ ايتعًِ ٚت

ّ بضدٚزٖا بتطضضٌٗٝ        ا يهرتْٚضٞ ٚايضتعًِ ايٓكضاٍ   حٝضث  ضح       يًُضتعًُ  اضضضتمداّ ايهض ري َٔض ايضااَج ايضب تكٛض

كتؿضضس فٝٗضضا دٚز ايطضضالب عًضض٢ تًكضضٞ املعًَٛضضاع فكضض      ضضبدٟ بٗضضِ إىل ايبخضضث عضضٔ    ايعًُٝضض١ ايتعًُٝٝضض١ ٚ ٜ    ٚيهضضٜٔ 

املعًَٛضضاع ٚاملػضضازن١ َضض  شَال٥ٗضضِ ٚاملٓاقػضض١   ٜٚضضتِ ذيضضو َضضٔ خضضالٍ املعًُضض  األنفضضا٤ ايفضضاعً  بؿضضفتِٗ ايسنٝضضص٠   

تِ فٝ٘ تٛجٝ٘ َٚطاعد٠ ظاّ تعًُٝٞ قٟٜٛ   املتعًُ  . األضاض١ٝ ألْٟ 

ٛ 151   2014ٚيف ٖرا ايؿدد ٜػضري )نساَضٞ بضدٟٚ       يٛجٝضا املتكدَض١ يف ايعًُٝض١    ( إىل إٔ دَضج ايتهٓ

ايتع١ًُٝٝ أؾبح َٔ قسٚزٜاع ايعؿس   ٚمل ٜعد تسفاا   األَس ايرٟ تطًب ايعُضٌ جعًضٗا عٓؿضساا أضاضضٝاا يف     

ايتعًضضِٝ ٚايضضتعًِ بعضضد إٔ ثبضضا إٔ ايتعًضضِٝ ايتكًٝضضدٟ أؾضضبح   ٜتٓاضضضب َضض  ٖضضرا ايعؿضضس ٚإٔ طضضسم ايتضضدزٜظ   

ف ٚفكضضٍٛ املضتعًِ ٚتتفضضل َضض  ايب٦ٝض١ ايضضب ٜعٝػضضٗا ٚايضضب   ايتكًٝدٜض١   بضضد َضضٔ إدضاد بضضدا٥ٌ هلضضا تض ري غضضغ   

تطٝطس عًٝٗضا ايتهٓٛيٛجٝضا ٚبسادٗضا   يضرا ظٗضسع احاجض١ يتطضٜٛس ايتعًضِٝ ٚايضتعًِ بهضٌ َضا ٖضٛ جدٜضد              

َٚفٝضضد   ٚتضضدزٜب املعًُضض  جعًضضِٗ أن ضضس فاعًٝضض١ يف أدا٤ دٚزٖضضِ ٚزفضض  قضضدزاتِٗ حتضض٢ ٜتُهٓضضٛا َضضٔ إحضضدا     

 يف طالبِٗ ٚتًب١ٝ حاجاتِٗ . ايتغرياع ايطًٛن١ٝ املسغٛب١

( إٔ أفكٌ أْٛال ايتعًِٝ ٖٛ ذيو ايرٟ ٜٓتج عٓ٘ جرب Strayer 2007 , 17ٜٚس٣ )ضتريازٜس  

ا ْتبضضاٙ ٚايتػضضٜٛل يًُعسفضض١  ضضا دعضضٌ ايعًُٝضض١ ايتعًُٝٝضض١ أن ضضس حٜٝٛضض١ ٚأن ضضس َتعضض١ ٜٚكضضٌ فٝضض٘ ْظضضاّ          

يضضب   املعًضضِ   َٚضض  شٜضضاد٠ اضضضتمداّ    احملاقضضساع ايتكًٝدٜضض١ ٜٚصٜضضد فٝضض٘ ايضضتعًِ ايضضرٟ ٜتُسنضضص حضضٍٛ ايطا     

ايتهٓٛيٛجٝضضا ٚايتكٓٝضضاع احدٜ ضض١ فكضضد بضضدأع أعضضداد املعًُضض  ايضضرٜٔ ٜسغبضضٕٛ يف ايعُضضٌ بطضضسم إبداعٝضض١       

 ٚحدٜ ١ يتدزٜظ طالبِٗ تصٜد.

َٚضضٔ ا ضضضرتاتٝجٝاع احدٜ ضض١ ايضضب تعتُضضد عًضض٢ اضضضتمداّ ايتهٓٛيٛجٝضضا ٚايتكٓٝضض١ ايتعًُٝٝضض١         
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( باْٗضا أحضد أْضٛال    38   2015ب ٜعسفٗا )حطٔ اخًٝف١ ٚقٝا٤ ايدٜٔ َطاٚل  احدٜ ١ ايتعًِ املعهٛع ٚاي

ايتعًِ ايرٟ ٜطتمدّ فٝ٘  ايتعًِٝ ا يهرتْٚٞ ٚايتعًضِٝ املضدَج ٚايٜٛضب نٛضض١ًٝ   ٚايضب تعضت إٔ ٜضتِ ْكضٌ         

 احملاقساع خازج ايغسف ايؿف١ٝ يًدزاض١ .

( 17   2015(   )عبد ايسمحٔ ايصٖساْضٞ  164   2016ٚيف ٖرا اةاٍ ٜتفل نٌ َٔ )أٌَ أبٛ ايٛفا   

يف إٔ ْظاّ ايتضدزٜظ ايتكًٝضدٟ دعضٌ ايطضالب ٜٛاجٗضٕٛ ايهض ري َضٔ املػضانٌ ايضب  ٜطضتطٝعٕٛ حًضٗا َ ضٌ             

غٝاب بع  ايطضالب ٚعضدّ قضدزتِٗ عًض٢ تعضٜٛ  حكضٛز تًضو ايضدزٚع   نضريو ٚجضٛد ايعدٜضد َضٔ ايفضسٚم              

َٚٔ ٖٓا نإ ايبخث عٔ بضدٌٜ يطسا٥ضل ايتضدزٜظ قضسٚز٠     ايفسد١ٜ ب  ايطالب َٔ حٝث ايفِٗ ٚا ضتٝعاب   

نُضضا ٜضضب  نضضٌ َضضٔ ) عضضال٤ ايضضدٜٔ ضضضعد      ملٛاج١ٗ تًو املػهالع   ٚيريو ظٗسع إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع .

( إٔ فهس٠ ايتعًضِٝ املعهضٛع تطضتٓد     Herreid & Schiller 2013, 96(   )ٖريد ٚغًٝس  91   2015 

 ِ ايٓػضض  ٚايتعًضضِٝ ايتػضضازنٞ ٚايتؿضضُِٝ املمضضتً    ٚبضضث احملتضض٣ٛ ايتعًُٝضضٞ     يف األضضضاع إىل َفضضاِٖٝ ايضضتعً

ٚإذاعت٘   ٚتسج  قُٝض١ ٖضرا ايٓضٛل َضٔ ايتعًضِٝ يف جعضٌ ٚقضا ايؿضف ايدزاضضٞ ٜتخضٍٛ إىل ٚزغض١ تدزٜبٝض١             

ٜتُهٔ َٔ خالهلا املعًِ َٔ َٓاقػ١ ايطالب حٍٛ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ   نُا ميهٔ اختباز َٗازاتِٗ يف تطبٝل 

 ف١ ٚايتٛاؾٌ َ  بعكِٗ ايبع  عٓد أدا٤ األْػط١ ايؿف١ٝ .املعس

 & Bergman(   )بريمجإ ٚ ٝث Felton 2012, 170ٚيف ٖرا ايؿدد ٜتفل )فًٝتٕٛ  

Sams 2013, 12 ٘ٝيف إٔ ايتعًِٝ املعهٛع ٖٛ تطٜٛس يُٓٛذج ايتعًِٝ املتُسنص حٍٛ املعًِ حٝث ٜتِ ف )

 اّ باْػط١ ايتعًِ ايتعاْٚٞ ٚا ضتكؿا٥ٞ.اضتغالٍ ٚقا احؿ١ أٚ احملاقس٠ يف ايكٝ

( إٔ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع تعتا أحد Erieboces 2013, 171بُٝٓا ٜس٣ )ازٜبٛضٝظ  

حًٍٛ اضتمداّ ايتهٓٛيٛجٝا احدٜ ١ يعالج ؾعٛباع ايتعًِ ايتكًٝدٟ   ٚنريو ت١ُٝٓ َٗازاع ايتفهري عٓد 

    ٛ ٍ يف ايتفاعضضٌ ٚاملٓاقػضض١ َضض  ايطضضالب بضضد ا َضضٔ إيكضضا٤     ايطضضالب حٝضضث ٜطضضُح بضضإ ٜككضضٞ املعًضضِ ٚقتضضاا أطضض

 ٛ مبػضضاٖد٠ عضضسٚد فٝضضدٜٛ يف املٓضضصٍ   ٚبضضريو فضضلٕ ايطضضالب يف ايضضتعًِ     ٕاحملاقضضساع   ألٕ ايطضضالب ضضضٝكَٛ

املعهضضٛع قككضضٕٛ َطضضت٣ٛ عضضاٍ َضضٔ ايضضتفهري يف ايؿضضف ايدزاضضضٞ   بُٝٓضضا املطضضتٜٛاع ايضضدْٝا َضضٔ املعسفضض١         

 ايفِٗ .قككْٛٗا يف املٓصٍ َ ٌ ايترنس ٚ

( إىل َضضا ضضضبل إٔ دٚز املعًضضِ ٚاملضضتعًِ يف ايتعًضضِٝ املعهضضٛع قضضد    81   2015ٜٚكضضٝف )ذُضضد ٚحٝضضد    
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اختًف حٝث تغري دٚز املعًِ حبٝث ٜظٗس يف ٚقا أٚ ٜهٕٛ غري ظاٖس يف ٚقا آخس   ٚقضد ٜضبدٟ دٚز احملاقضس    

املٓاضب يتٛجٝ٘ ايطايب إىل َضا  يف ْكٌ املعًَٛاع إىل ايطايب أٚ ٜتخٍٛ إىل َسغد َٚٛج٘ ٜٚتدخٌ يف ايٛقا 

 ٖٛ َطًٛب َٓ٘ أٚ إىل َؿادز تعًِ تسنص ع٢ً تعًُ٘ .

( إٔ دٚز املعًِ يف ايتعًِٝ املعهضٛع أؾضبح   29   2007يف ح  ٜس٣ نٌ َٔ )عُسٚ َٛض٢ ٚد ٍ ًَخظ  

      ِ إىل  أن س أ١ُٖٝ حٝث ٜتطًب َٓ٘ إٔ ٜكّٛ بتخٌٜٛ ايؿف ايدزاضٞ َٔ َهضإ ثابضا يٓكضٌ املعًَٛضاع َضٔ املعًض

ايتالَٝضضر إىل ب٦ٝضض١ تعًضضِ ْػضضط١ ٚدٜٓاَٝهٝضض١   ٚتتُسنضضص حضضٍٛ ايتًُٝضضر ايضضرٟ ٜكضضّٛ بضضايتعًِ َضض  شَال٥ضض٘ يف     

دُٛعاع عٌُ   ٚيريو ٜاخر يف ا عتباز املٗازاع ايتدزٜط١ٝ ايب تٓؿب عًض٢ ا حتٝاجضاع ٚايتٛقعضاع    

   ٓ ٛيٛجٝضا ايضتعًِ َض  عًُض٘ بهفضا٠٤      املتٓٛع١ يًتالَٝر بع  ا عتباز  نُا ٜسنص ع٢ً تطضٜٛس فٗضِ املضتعًِ يته

ٜتكضضح  ضضا ضضضبل إٔ املعًضضِ يف ايضضتعًِ املعهضضٛع ٜكضضّٛ بضضدٚز     نُسغد َٚٛج٘ جٝد يًُخت٣ٛ ايتعًُٝٞ . 

املضضدزب أٚ املطتػضضاز خضضالٍ ٚقضضا احؿضض١ ايؿضضف١ٝ   نُضضا أْضض٘ ٜكضضّٛ مبطضضاعد٠ ايطضضالب عًضض٢ ايكٝضضاّ بايبخضضث    

تبضادٍ األدٚاز ٚايٛاجبضاع حٝضث ٜكضّٛ ايطايضب      ٚا ضتكؿا٤ ضضٛا٤ ايفضسدٟ أٚ اجُضاعٞ   ٚبضريو فلْض٘ ٜضتِ       

 بازاش املٗاّ ٚاألْػط١ يف ايفؿٌ .

( إىل إٔ دٚز Bergman 2013, 20(  )بريج َإ 177   2016نُا تػري نٌ َٔ )أٌَ أبٛ ايٛفا  

ايطايضضب يف ايتعًضضِٝ املعهضضٛع قضضد تغضضري حٝضضث أؾضضبح ٜالحضض  شَضضال٤ٙ ٜٚكضضدّ هلضضِ ايتغرٜضض١ ايساجعضض١ ٜٚتخُضضٌ   

ػضض  يف إْتضضاج     تعَطضض٦ٛي١ٝ  ػضضازى بلدابٝضض١ ٚبػضضهٌْ   ٜ ًُضض٘ ٚتكٛميٗضضا يف ب٦ٝضض١ َتُسنضضص٠ ٚحٛيضض٘   نضضريو فٗضٛض

ٜٔ ايبٓٝضض١ املعسفٝضض١ بٓفطضض٘   باإلقضضاف١ إىل قٝاَضض٘ بضضدٚز ايباحضضث َضٔض خضضالٍ ايبخضضث ٚا ضتكؿضضا٤ ٚمجضض           ٚتهضٛض

 ا ْرتْا . املعًَٛاع َٔ خالٍ

ٍ ايعكٌ ٚايتفهري   ٚايرٟ َٝص ب٘ ٚيف ظٌ ايطسم ٚاألضايٝب احدٜ ١ يًتدزٜظ تظٗس أ١ُٖٝ إعُا 

اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل اإلْطإ عٔ باقٞ رًٛقات٘ ٚايضرٟ ٜضٓعهظ آثضازٙ عًض٢ ايتُٓٝض١ ايػضا١ًَ يًطايضب يف        

ناف١ جٛاْب٘  حٝث ٜظٗس إعُضاٍ ايعكضٌ يف  ازضض١ ايطايضب يًعدٜضد َضٔ املٗضازاع ايعكًٝض١ ٚايضب تظٗضس يف           

 غهٌ عاداع عك١ًٝ ميازضٗا ايطايب نُاد٠ .

 & Kosta( َض  )آزثضس نٛضضتا ٚبٝهضا نايٝضو      57   2005يف ٖضرا ايؿضدد تتفضل )أَُٝض١ عُضٛز      ٚ

Kallik 2000  ٔف٢ أْ٘ يف ظٌ ا ْفجاز املعسيف ٚايتطٛز ايتهٓٛيٛجٞ أؾبح ٖٓاى     قسٚز٠ يًتخٍٛ َض )



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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تهضاز ٚاملبضادأ٠   ا ٖتُاّ باملعسف١ ٚاملعًَٛاع إىل ت١ُٝٓ عكٍٛ ايطالب ٚإنطابِٗ ايكدز٠     ع٢ً اإلبضدال ٚا ب 

ٚحٌ املػهالع   ٚإٔ تهٕٛ عاداع ايعكٌ ٖدفاا يًتعًِ ٚايتعًِٝ   ٚايعٌُ ع٢ً ايتضدزٜب عًض٢ َٗضازاع ايضتفهري     

ٚت١ُٝٓ عاداع ايعكضٌ َٚٗضازاع ايضتفهري يضد٣ ايطايضب   َطضتمدَاا ألضا  رتًفض١ َضٔ ايعًُٝضاع ايعكًٝض١              

َٛاقف جدٜد٠ يف احٝا٠ ايع١ًُٝ   فعضاداع ايعكضٌ   ٚايب متهٓ٘ َٔ اضتمداَٗا َطتكبالا يف َٛاج١ٗ خااع ٚ

 تعت تفكٌٝ أحد األلا  ايطًٛن١ٝ ع٢ً غريٙ .

( يف إٔ عاداع ايعكضٌ أؾضبخا   أحضد أبضسش ايٛضضا٥ٌ ايرتبٜٛض١        28   2013ٜٚكٝف ) ٜٛضف قطاَٞ  

٢ حضٌ  ٚايب ميهٔ ا ضتعا١ْ بٗا َضٔ أجضٌ تعصٜضص عًُٝضاع ايضتفهري اخاؾض١ بضايطالب ٚتُٓٝض١ قضدزتِٗ عًض          

املػضضهالع   ٚنضضريو فضضلٕ هلضضا عالقضض١ بضضاألدا٤ األنضضادميٞ يًطضضالب َضض  تطضض  قضضدزتِٗ عًضض٢ ا ضضضتعا١ْ             

 با ضرتاتٝجٝاع ايبد١ًٜ .

 Cambel(   )ناَبضٌ  68   2013(   )زاْٝضا إبضساِٖٝ   45   2015نُا تتفل نٌ َٔ )ضخس َسجضإ   

( يف إٔ ت١ُٝٓ عاداع ايعكٌ تطاعد 87   2002(   )إبساِٖٝ احازثٞ 78   2010(   )فتح اهلل َٓدٚز 2010

يف تٓظِٝ املمصٕٚ املعسيف يًُتعًِ   نُضا أْٗضا تطضُح يض٘ بضلداز٠ أفهضازٙ بفاعًٝض١ ٚتدزٜبض٘ عًض٢ تٓظضِٝ َضا            

أَاَ٘ بطسٜك١ جدٜد٠ ٚزؤ١ٜ األغضٝا٤ بطسٜكض١ غضري َايٛفض١ حضٌ املػضهالع   ٚإٔ تُٓٝض١ عضاداع ايعكضٌ هلضا           

 دميٞ   ٖٚٞ تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ٚتط  ايتخؿٌٝ ايعًُٞ .عالق١ إداب١ٝ بادا٤ ايطالب األنا

ٚملا نإ إعداد املعًِ ٚتُٓٝت٘ َٗٓٝاا مي ٌ َها١ْ بازش٠ َٔ اٖتُاّ ايباح   ٚخاا٤ ايرتب١ٝ   فضلٕ   

أِٖ َا دب إٔ ميتًه٘ املعًضِ ااْضب متهٓض٘ َضٔ املضاد٠ ايعًُٝض١ ٖضٛ َٗازاتض٘ ايتدزٜطض١ٝ   ٚايضب تتُ ضٌ يف            

ًدزع ٚتٓفٝرٙ ٚإجسا٤ات٘ يف إداز٠ ايفؿضٌ ٚتكٛميض٘ يًتالَٝضر ٚيًُٛقضف ايتعًضِٝ نهضٌ         نٝف١ٝ ايتمطٝ  ي

ٚإذا ناْا فرت٠ ايتدزٜب املٝداْٞ   تهفٞ ي كٌ ٖرٙ املٗازاع فلْ٘ إذا تٛفس ايٛقا يف ايؿف ايدزاضضٞ يعُضٌ   

ا٤ أثضس ايضتعًِ فضال    تًو ايتدزٜباع ايع١ًُٝ فلٕ ذيو ضٝهٕٛ أحد َصاٜا ايتعًِٝ املعهٛع   نُا أْ٘ يكُإ بكض 

بد إٔ ٜتخكل فِٗ املتعًِ ملا ٜتعًُ٘ َٔ َعًَٛاع   ٜٚتِ ذيو عٓضد تضٛفري اخضا٠ ايعًُٝض١ ايضب تطضاعد عًض٢        

ايتفهري يف أضباب ايظاٖس٠   ٜٚتِ أٜكاا َ  إعطا٤ فسؾض١ ايتجسٜضب ٚايتفطضري ٚايتخًٝضٌ   ٚعٓضد اضضتمداّ       

ٜفٝد يف بكا٤ املعًَٛاع فرتاع أطٍٛ   ٚ  ٜتِ ٖرا إ  إذا  املتعًِ ألن س َٔ حاض١ يف املٛاقف ايتع١ًُٝٝ   مبا

 ناْا ٖٓاى فسف ملُازض١ َا ضبل يف أٚقاع ايدزاض١ .



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 يشكهخ انجحج :

 حظا ايباح ١ أثٓا٤ تدزٜطٗا يطالب ايدبًّٛ ايعاّ ْظضاّ ايعضاّ ايٛاحضد يف ثؿؿضاع فٝصٜضا٤       

د ايرتبٜٛضض١ بايٓطضضب١ هلضضِ ؾضضعب١ ٚثتًضضف يف ٚنُٝٝضا٤  ملكضضسز٣ ايتضضدزٜظ املؿضضغس ٚطضضسم ايتضضدزٜظ  إٔ املضضٛا 

اضتٝعابٗا عٔ املكسزاع األنادمي١ٝ ايتمؿؿ١ٝ  ا دعًِٗ   ٜسغبٕٛ يف دزاضضتٗا   ٚقضد جضا٤ ذيضو أثٓضا٤      

( طايضضب ٚطايبضض١ َضضٔ طضضالب ايضضدبًّٛ ايعضضاّ يف ايفؿضضٌ ايدزاضضضٞ األٍٚ يًعضضاّ    18عُضضٌ اضضضتطالل زأٟ يعضضدد ) 

دتُض  ايبخضث  ٚ ضٌ ذيضو ا ضضتطالل أضض١ً٦ َفتٛحض١ عضٔ َضد٣          %(َٔ 50ّ  مي ًٕٛ )2017/2018اجاَعٞ 

ؾعٛب١ أٚ ضٗٛي١ املٛاد ايرتب١ٜٛ   ٚأضباب ذيو   ٚأٟ املكسزاع ايرتب١ٜٛ  ايب تعتا َٔ ٚج١ٗ ْظسِٖ أؾعب 

املكسزاع   َٚا ايطبٌٝ يتمطٞ ٖرٙ ايؿعٛباع   ٚقد ظٗس َٔ ْتا٥ج اضتطالل ايسأٟ إٔ َكسز طسم ايتدزٜظ 

املكسزاع   ْظضساا يًجاْضب ايتطبٝكضٞ ايضرٟ ٜتطًضب تطبٝضل َضا ٜدزضض٘ ايطايضب بػضهٌ عًُضٞ يف            ٜعتا أؾعب 

املضضدازع   ٚأْٗضضِ قتضضاجٕٛ إىل طضضضسم جدٜضضد٠ يدزاضضض١ املكضضسزاع ايرتبٜٛضضض١ حتضض٢ تهضضٕٛ ضضض١ًٗ يف فُٗٗضضضا          

ٚاضضتٝعابٗا ٚتطبٝكٗضا   ٚتتخضدد َػضضه١ً ايبخضث يف ؾضعٛب١ َكضسز طضضسم تضدزٜظ َضاد٠ ايتمؿضـ )ايعًضضّٛ(          

ايدبًّٛ  ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد ٚعدّ قدزتِٗ ع٢ً اضتمداّ طضسم تضدزٜظ حدٜ ض١ يف ايفؿضٍٛ        يطالب

ٚأْٗا تتطًب َِٓٗ جٗد نبري َٚ ابس٠ ٚدق١ يف ايتدزٜظ ٚايتكِٜٛ يريو فكد زأع ايباح ١ اضتمداّ إحد٣ 

ز طضسم تضدزٜظ   ا ضرتاتٝجٝاع احدٜ ١ يف ايتدزٜظ ٚايب تعتُد ع٢ً ايتك١ٝٓ احدٜ ض١ يف تضدزٜظ َكضس   

َاد٠ ايتمؿـ )ايعًّٛ(   ٖٚٞ ايتعًِ املعهٛع   ٚإٔ ٖضرا ضضٝتِ باضضتمداّ ايطضالب هلضٛاتفِٗ ايٓكايض١ َضٔ        

خالٍ اضتمداّ بع  بساَج ايتٛاؾٌ ا جتُاعٞ َ ٌ ايٛاتظ أب ٚايفٝظ بٛى  ضا دعضٌ ايضتعًِ  تض  مبضا      

 تخؿٌٝ األنادمي٢ ٚبكا٤ أثسٙ. ٜٓعهظ أثسٙ ادابٝا ع٢ً ت١ُٝٓ عاداع ايعكٌ َٚٗازاع ايتدزٜظ ٚاي

 تسبؤالد انجحج :

 حاٍٚ ايبخث احايٞ اإلجاب١ عٔ ايطباٍ ايس٥ٝطٞ ايتايٞ : 

َا فاع١ًٝ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع يف ت١ُٝٓ بع  عاداع ايعكٌ َٚٗازاع ايتدزٜظ ٚايتخؿٌٝ  

 ؟ األنادمي٢ ٚبكا٤ أثسٙ يطالب ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد ثؿـ ايعًّٛ

 ٜٚتفسل َٔ ايطباٍ ايس٥ٝطٞ ايطابل األض١ً٦ ايفسع١ٝ ايتاي١ٝ : 

َا فاع١ًٝ إضرتاتٝج١ٝ ايضتعًِ املعهضٛع يف تُٓٝض١ بعض  عضاداع ايعكضٌ يطضالب ايضدبًّٛ ايعضاّ ْظضاّ           -1



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ايعاّ ايٛاحد ثؿـ ايعًّٛ ؟

2-         ْ ظضاّ  َا فاع١ًٝ إضرتاتٝج١ٝ ايضتعًِ املعهضٛع يف تُٓٝض١ َٗضازاع ايتضدزٜظ يطضالب ايضدبًّٛ ايعضاّ 

 ايعاّ ايٛاحد ثؿـ ايعًّٛ ؟

َا فاع١ًٝ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع يف ت١ُٝٓ ايتخؿٌٝ األنادمي٢ ٚبكا٤ أثسٙ يطالب ايضدبًّٛ   -3

 ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد ثؿـ ايعًّٛ ؟

 أهذاف انجحج :

ٜٗضضدف ايبخضضث احضضايٞ إىل تعضضسف فاعًٝضض١ إضضضرتاتٝج١ٝ ايضضتعًِ املعهضضٛع يف تضضدزٜظ َكضضسز طضضسم        

 َاد٠ ثؿـ ايعًّٛ يف :تدزٜظ 

 ت١ُٝٓ بع  عاداع ايعكٌ يطالب ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد ثؿـ ايعًّٛ .-1

 ت١ُٝٓ َٗازاع ايتدزٜظ يطالب ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد ثؿـ ايعًّٛ . -2

 ت١ُٝٓ ايتخؿٌٝ األنادمي٢ ٚبكا٤ أثسٙ يطالب ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد ثؿـ ايعًّٛ   -3

 أهًُخ انجحج :

قد ٜفٝد ايبخث يف تٛجٝض٘ ْظضس ايطضالب ٚاملعًُضٕٛ إىل أُٖٝض١ اضضتمداّ املطضتخدثاع ايتهٓٛيٛجٝض١         -1

 ايرتب١ٜٛ ٚايااَج اهلادف١ يف ايتعًِٝ ٚايتعًِ .

تكدِٜ َكٝاع يبع  عاداع ايعكٌ يًُسح١ً اجاَع١ٝ َٚا فٛقٗا ميهضٔ اضضتمداَ٘ يًُعًُض  قبضٌ      -2

 ٚأثٓا٤ اخد١َ .

 َالحظ١ ملٗازاع ايتدزٜظ ميهٔ ا ضتعا١ْ بٗا َٔ قبٌ املعًُ  ٚايباح   . تكدِٜ بطاق١ -3

 حذود انجحج :

 اقتؿس ايبخث احايٞ ع٢ً احدٚد ايتاي١ٝ : 

دُٛعضض١ َضضٔ طضضالب ايضضدبًّٛ ايعضضاّ ْظضضاّ ايعضضاّ ايٛاحضضد ثؿضضـ فٝصٜضضا٤ ٚنُٝٝضضا٤ املطضضجً  يًعضضاّ    -1

 ّ ايفؿٌ ايدزاض٢ اي ا2017/2018.٢ْاجاَع٢ 

ٕ عاداع يًعكٌ ٖٚٞ )امل ابس٠   ايتخهِ بايتٗٛز   اإلؾغا٤ بتفِٗ   ايضتفهري مبسْٚض١     قٝاع مثا -2

ايتفهري حٍٛ ايتفهري   ايتفهري بٛقٛ،   طس، األض١ً٦   ايهفا، َٔ أجضٌ ايدقض١( .ٚذيضو فض٢ قض٤ٛ      

 أْٗا األن س اضتمداَا ف٢ ايتدزٜظ .



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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 قٝاع ايتخؿٌٝ األنادميٞ ٚبكا٤ أثسٙ يف ق٤ٛ َطتٜٛاع بًّٛ . -3

 قٝاع َٗازاع ايتدزٜظ ٚتػٌُ )ايتمطٝ    ايتٓفٝر   ايتكِٜٛ( . -4

َٛقٛعاع َكسز )طسم ايتدزٜظ َاد٠ ايتمؿـ( احملدد٠ َٔ قطِ املٓاٖج ٚطضسم تضدزٜظ ايعًضّٛ     -5

 ف٢ ق٤ٛ اخط١ ايدزاض١ٝ ٚتٛؾٝف املكسز.

 ّ .2017/2018تطبٝل ايبخث يف ايفؿٌ ايدزاضٞ اي اْٞ يًعاّ اجاَعٞ  -6

 ٛاؾٌ ا جتُاعٞ ايفٝظ بٛى ٚايٝٛتٝٛب يعسد املٛقٛعاع.اضتمداّ بسْاَج ايت -7

 أدواد انجحج :

 أدا٠ ايتعًِٝ ٚايتعًِ : –أٚ ا 

َكسز طسم تدزٜظ َاد٠ ايتمؿـ )ايعًّٛ( َعاد ؾٝاغت٘ يف ق٤ٛ ايتعًِ املعهٛع يطضالب ايضدبًّٛ    –ثاْٝاا 

 ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد .

 ػُُخ انجحج : 

ّ ْظضاّ ايعضاّ ايٛاحضد ثؿضـ فٝصٜضا٤ ٚنُٝٝضا٤ املطضجً  يًعضاّ         دُٛع١ َضٔ طضالب ايضدبًّٛ ايعضا    

 ّ ايفؿٌ ايدزاض٢ اي ا2017/2018.٢ْاجاَع٢ 

 يُهج انجحج :

ايبعضد٣ ملضتغرياع            ض  ايكٝضاع ايكبًض٢ٚ  ِٝ اةُٛعض١ ايٛاحضد٠ َ  مت اضتمداّ املٓٗج غضب٘ ايتجسٜبض٢ ذٚ تؿُض

 ايبخث .

 أدواد انمُبس :

داع ٖضٞ )امل ضابس٠   ايضتخهِ بضايتٗٛز   اإلؾضغا٤ بضتفِٗ         َكٝاع عاداع ايعكضٌ ٜٚتكضُٔ مثضإ عضا     -1

ايضضتفهري مبسْٚضض١   ايضضتفهري حضضٍٛ ايضضتفهري   ايضضتفهري بٛقضضٛ،   طضضس، األضضض١ً٦   ايهفضضا، َضضٔ أجضضٌ      

 ايدق١( .

 بطاق١ َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ ٚتكِ َٗاز٠ )ايتمطٝ    ايتٓفٝر   ايتكِٜٛ( .  -2

 بًّٛ .اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ يف ق٤ٛ َطتٜٛاع  -3

 يصطهحبد انجحج :

 Flipped Learningئستزاتُجُخ انتؼهى انًؼكىس : 



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

45 

( باْٗضا   قًضب َٗضاّ ايضتعًِ     Bates & Gallowry 2012, 189عسفٗضا )بضاتؼ ٚجضايٛزٟ     

ب  ايفؿٌ ٚاملٓصٍ حٝث ٜكّٛ املعًِ باضتمداّ ايتك١ٝٓ احدٜ ١ ٚا ْرتْا يف إعداد املكسزاع ايدزاض١ٝ عضٔ  

ٙ ايطايب يف املٓضصٍ ثضِ ٜضبدٟ األْػضط١ ٚاملٗضاّ ٚايٛاجبضاع املٓصيٝض١ َض  املعًضِ يف ٚقضا           طسٜل فٝدٜٛ ٜػاٖد

 احؿ١  ا ٜعٌُ ع٢ً تعصٜص فِٗ املاد٠ ايع١ًُٝ   .

ٚتعضضسف إجسا٥ٝضضاا باْٗضضا   إضضضرتاتٝج١ٝ تتُسنضضص حضضٍٛ املضضتعًِ )طضضالب ايضضدبًّٛ ايعضضاّ ْظضضاّ ايعضضاّ      

ٚايؿضضف ايدزاضضضٞ   حٝضضث ٜكضضّٛ املضضتعًِ مبػضضاٖد٠ املضضاد٠ ايٛاحضضد( حٝضضث ٜضضتِ فٝٗضضا عهضضظ األدٚاز بضض  املٓضضصٍ 

ايفضٝظ بضٛى أٚ ايٝٛتٝضٛب يف     –ايدزاض١ٝ ملكسز طسم تدزٜظ ايعًّٛ ع٢ً أحضد بضساَج ايتٛاؾضٌ ا جتُضاعٞ     

 املٓصٍ   ٚخيؿـ ٚقا احملاقس٠ ملُازض١ املٗاّ ٚاألْػط١ ع٢ً َٛقٛعاع املكسز .

  Habits of Mindػبداد انؼمم : 

(( باْٗا   ذؿ١ً ايفِٗ املضستب  باضضتعُاٍ ٚتكٝضِٝ املعسفض١     Matheu 2004)عسفٗا )َاثٝٛ  

ٚإٜؿاهلا إىل اآلخسٜٔ ٚتفِٗ املعسف١ عًض٢ عضدد   قؿض٢ َضٔ ايضسٚاب  بض  أجضصا٤ املعًَٛضاع عٓضدَا ٜهضٕٛ           

 ايفسد قادزاا ع٢ً تدٜد َػه١ً املعسف١ ايب ٜسٜد اضتعُاهلا   .

يضضدبًّٛ ايعضضاّ ْظضضاّ ايعضضاّ ايٛاحضضد عٓضضدَا تٛاجٗضض٘ أحضضد   ٚتعضضسف إجسا٥ٝضضاا باْٗضضا   ضضضًٛى طايضضب ا  

املػهالع ايع١ًُٝ ايب   ٜهٕٛ يدٜض٘ إجابض١ َتضٛفس٠ يف بٓٝتض٘ املعسفٝض١ أثٓضا٤ دزاضضت٘ َكضسز طضسم تضدزٜظ           

ايعًّٛ بايتعًِ املعهٛع   ٚتكاع بايدزج١ ايب قؿٌ عًٝٗا َٔ إجابت٘ عًض٢ َكٝضاع عضاداع ايعكضٌ املعضد      

 يريو   .



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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 Teachig Skillsرَس : يهبراد انتذ

( باْٗضضا   قضضدز٠ املعًضضِ عًضض٢ ايكٝضضاّ باملُازضضضاع  251   2003عسفٗضضا )أمحضضد ايًكضضاْٞ ٚعًضض٢ اجُضضٌ   

ٚاإلجسا٤اع ايب تطاعدٙ ع٢ً ايكٝاّ بع١ًُٝ ايتدزٜظ بهفا٠٤ عايٝض١ تكضل َضٔ خالهلضا َطضت٣ٛ أفكضٌ يف       

 . ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝ ٚتظٗس يف احملؿ١ً ايٓٗا١ٝ٥ يٓٛاتج ايتعًِ  

ٚتعسف إجسا٥ٝاا باْٗا   اإلجسا٤اع ايب ٜتمرٖا طايب ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد ثؿضـ  

عًّٛ يف ثطٝ  ٚتٓفٝضر ٚتكضِٜٛ ايضدزع ٚايضب تكضاع بايدزجض١ ايضب قؿضٌ عًٝٗضا عٓضد تكُٝٝض٘ أثٓضا٤             

 باح ١   .عسق٘ يًدزع ف٢ احملاقس٠ َٔ خالٍ بطاق١ َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ املعد٠ يريو َٔ قبٌ اي

 Learning Transferringثمبء أحز انتؼهى : 

( باْ٘:  اضتمداّ Saavedra, A & Opfer, V 2012, 11ٜعسف٘ نٌ َٔ )ضفٝدز ٚأٚفس 

املعسف١ ايطابك١ يف تعًِٝ جدٜد   ٖٚٛ اضتمداّ املعازف ٚاملٗازاع يف فسل َٔ فسٚل املعسف١ يتٓتكٌ ع٢ً فسل 

 ٛٙ يف حٝاتِٗ اي١َٝٛٝ   .آخس   ٖٚٛ اضتمداّ ايطالب نُا تعًُ

ٜٚعسف إجسا٥ٝاا باْ٘   َا قتف  ب٘ طالب ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد َٔ اجٛاْب املعسفٝض١   

يًُخت٣ٛ ايعًُٞ ايب مت دزاضتٗا يف َكسز طسم تدزٜظ َاد٠ ايتمؿـ )عًّٛ(   ٚايب ٜتِ ايتعسف عًٝٗضا  

نادميٞ ٚايرٟ ٜعضاد تطبٝكض٘ بعضد ثالثض١ أضضابٝ  َضٔ       بايدزج١ ايب قؿًٕٛ عًٝٗا يف اختباز ايتخؿٌٝ األ

 اْتٗا٤ دزاض١ املكسز ٚإجسا٤ ايتطبٝل ايبعد٣  .

 اإلطبر انُظزٌ :

 ٜٚتِ يف عد٠ ذاٚز ٖٞ : 

 انتؼهى انًؼكىس : –انًحىر األول 

ٜعد ايتعًِ املعهٛع أحداألضايٝب ايب ٜتِ َٔ خالهلضا اضضتمداّ ايتكٓٝضاع ٚايتهٓٛيٛجٝضا بػضهٌ       

ٌ َػهالع ايتعًِ ايتكًٝدٟ ٚايفج٠ٛ ايكا١ُ٥ ب  اجاْب ايٓظضسٟ ٚاجاْضب ايتطبٝكضٞ يًعًضّٛ  )آٜض١      نبري ح

 ( .16    2016خًٌٝ 

( عًضض٢ أْضض٘   8   2016ٚقضضد ٚزدع عضضد٠ تعسٜفضضاع يًضضتعًِ املعهضضٛع َٓٗضضا َضضا عسفضض٘ )أمحضضد ضضضًطإ   

يف املٓضصٍ خضازج ايفؿضٌ    إضرتاتٝج١ٝ تعتُد عًض٢ تغضٝري طبٝعض١ ايتضدزٜظ ٚجعضٌ ايطايضب ٜػضاٖد ايضدزٚع         

ايدزاضٞ َٔ خالٍ َٛق  ٜٛتٝٛب يف أٟ شَإ َٚهإ ٚتٌٜٛ ايفؿٌ ايدزاضٞ يًٓكاؽ ٚاحٛاز ٚحٌ ايٛاجباع 



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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( باْ٘   لض  َضٔ ألضا  ايتعًضِٝ ٜعتُضد عًض٢ ايتهٓٛيٛجٝضا        Johnson, 2013    بُٝٓا عسف٘   جْٛطٕٛ 

    نُا عسف٘ )حطٔ جعفس اخًٝف١ ٚقٝا٤ ايدٜٔ ٜٚطع٢ إىل إحدا  تغرياع أضاض١ٝ يف املبضطاع ايتع١ًُٝٝ 

( باْضض٘   لضضٛذج تسبضضٟٛ ٜطضضع٢ إىل اضضضتمداّ ايتهٓٛيٛجٝضضا ٚايتكٓٝضضاع احدٜ ضض١ ٚبػضضبه١ 493   2013ذُضضد 

ا ْرتْضضا بطسٜكضض١ تطضضاعد املعًضضِ عًضض٢ إعضضداد ايضضدزٚع عضضٔ طسٜضضل ايفٝضضدٜٖٛاع أٚ املًفضضاع ايؿضضٛت١ٝ َضضٔ      

يف أٟ َهضإ آخضس َضٔ خضالٍ اضضتمداّ اهلٛاتضف ايٓكايض١ أٚ أجٗضص٠          ايٛضا٥  يٝػاٖدٙ ايطالب يف َٓاشهلِ أٚ

 احاضباع قبٌ حكٛزِٖ ايدزع ٚخيؿـ ٚقا احملاقساع يًُٓاقػاع ٚاألْػط١ ٚايتدزٜباع   .

 أهًُخ انتؼهى انًؼكىس :

(  )فايتٕٛ Bergman 2013, 61(  )بريج َإ 47 – 44  2015تػري نٌ َٔ )إبتطاّ ضعٛد  

Falton 2012, 11ىل إٔ أ١ُٖٝ ايتعًِ املعهٛع تتُ ٌ يف:( إ 

إنتطضاب املعسفض١ ايتكسٜسٜضض١ ٚاإلجسا٥ٝض١ حٝضث ٜضضتِ َضٔ خالهلضا بٓضضا٤ ٚتٓظضِٝ ٚةسبض١ املعًَٛضضاع          -1

 ٚ ازض١ املٗازاع ايع١ًُٝ َٚٗازاع ايتفهري ايعًٝا .

 ايتػجٝ  ع٢ً اضتمداّ ايتك١ٝٓ احدٜ ١ بػهٌ فعاٍ َٚفٝد يف ايتعًِٝ . -2

 يتٛاشٕ املطًٛب يتخكٝل ايتعًِٝ ايٓٛعٞ ٚايتعًِٝ ذٚ املع٢ٓ .قكل ايتعًِ املعهٛع ا -3

 ميصج ب  ايتعًِ يف املٓصٍ ٚاملُازض١ ايتطبٝك١ٝ يًطايب ملا تعًُ٘ أَاّ املتعًِ يف احؿ١ . -4

 اضتغالٍ ٚقا احؿ١ يف عٌُ األْػط١ ٚاملٗاّ بد ا َٔ ايػس، . -5

 ١ ٚايٛقا املٓاضب  ي٘.ٜعطٞ فسؾ١ يتفسٜد ايتعًِٝ   حٝث ٜتعًِ نٌ َتعًِ بايطسٜك -6

 املػازناع . –ايعؿف ايرٖت  –ٜصٜد َٔ إضرتاتٝجٝاع املٓاقػ١  -7

عٌُ عً -8  ٢ شٜاد٠ َطتٜٛاع ايتفهري ايعًٝا  قكل املطتٜٛاع ايعًٝا يألٖداف طبكاا بتؿٓٝف بًّٛ   حٝثٜ 

 جِٗٗ .قٝاّ ايطالب بعٌُ ايٛاجباع ٚاملٗاّ يف ايفؿٌ ٜطاعد املعًِ يف تدٜد املػهالع ايب تٛا -9

 تٛفري احس١ٜ ايها١ًَ يًطالب  ختٝاز ايٛقا ٚاملهإ ايرٟ ٜتعًُٕٛ فٝ٘ . -10

 أهذاف انتؼهى انًؼكىس :

ٜٗدف ايتعًِ املعهٛع إىل تط  ٚتطٜٛس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ داخٌ ايؿضف ايدزاضضٞ َضٔ َٓطًضل إٔ      

ٖا نضضٌ َضضٔ ) بضضريج َضضإ ايطايضضب ٖضضٛ ذضضٛز ايعًُٝضض١ ايتعًُٝٝضض١  ٚيعضضٌ أٖضضِ أٖضضداف ايضضتعًِ املعهضضٛع نُضضا حضضدد
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Bergman 2013, 7 ًٌٝتتُ ٌ يف اآلتٞ :21 – 20  2015(  )آ١ٜ خ ) 

 تٛظٝف ٚقا احؿ١ ايؿف١ٝ أٚ احملاقس٠ بػهٌ أنا ملالحظ١ املعًِ يًطالب . -1

 شٜاد٠ ايتفاعٌ ٚايتػازى يف احؿ١ ايؿف١ٝ َٔ ايطالب ٚاملعًِ . -2

 قاع بد ا َٔ احف  .ايرتنٝص ع٢ً عًُٝاع ايفِٗ ٚاضتمساج املعاْٞ ٚايعال -3

 إعطا٤ ايطالب ايفسف ٚايٛقا ايهايف يًتطبٝل ايعًُٞ حملت٣ٛ ايعًُٞ داخٌ ايؿف . -4

 َساعا٠ ايفسٚم ايفسد١ٜ ب  ايطالب . -5

 تطبٝل ايتعًِ ايٓػ  بػهٌ فعاٍ . -6

 تٛفري ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ تعا١ْٝٚ جٝد٠ . -7

 يؼبَُز تصًُى انتؼهى انًؼكىس :

ع  ِ املعهٛع ع٢ً عد٠َ  ّ ايتعً قضد أغضازع )زٚشاْضا    ٜكٛ  ٚ  ٍ ٘ فعا ( إيٝٗضا يف  Rozinah 2014اٜري ةعً

: ٞ  اآلت

 ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َس١ْ تطُح يًُتعًِ إٔ ٜتعًِ يف أٟ ٚقا ٚيف أٟ َهإ . -1

ثكاف١ تعًِ جدٜد٠   حٝث ٜتِ ايتعًِ َٔ خالٍ ايبخث ٚايتطبٝل ٚفل َطتٜٛاع ٚحاجضاع ايطضالب    -2

 ز يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ .  ٚحٝث ٜتُسنص ايتعًِ حٍٛ املتعًِ يٝؿبح ذٛ

ذت٣ٛ عًُٞ ذدد ٜتِ َٔ خالٍ تدٜد املعًِ يًطالب َا ضٝتِ اإلطالل عًٝ٘ خضازج ايفؿضٌ حتض٢     -3

 ٜتِ اضتغالٍ ٚقا ايفؿٌ يتطبٝل املُازضاع ٚاألْػط١ ٚايتدزٜباع َٔ خالٍ ايتعًِ ايٓػ  .

ٚزٙ نُعًضِ تكًٝضدٟ حٝضث    َعًُ  ذرتف  ٚأنفا٤   ٚذيو ألٕ دٚز املعًِ يف ايضتعًِ املعهضٛع ٜفضٛم د    -4

 ٜكّٛ بدٚز املسغد ٚاملٛج٘ ٚاملكِٝ َٚكدّ ايتغر١ٜ ايساجع١ .
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 يزاحم تُفُذ انتؼهى انًؼكىس :

 ( َساحٌ تٓفٝر ايتعًِ املعهٛع يف اآلتٞ :160   2015تدد )ابتطاّ ضعٛد ايهخًٞ  

 تدٜد املٛقٛل املساد دزاضت٘ . -1

 اْ  إىل جاْب املٗازاع ٚايكِٝ .تًٌٝ احملت٣ٛ ايعًُٞ إىل َفاِٖٝ ٚحكا٥ل ٚقٛ -2

 تؿُِٝ ايفٝدٜٛ ايتعًُٝٞ َتكُٓاا عسد املاد٠ ايع١ًُٝ بايؿٛع ٚايؿٛز٠ . -3

تٛجٝ٘ ايطالب ملا ٖٛ َطًٛب َِٓٗ ملػاٖد٠ ايفٝدٜٛ ضٛا٤ َٔ خضالٍ ا ْرتْضا أٚ األقضساف املددض١      -4

 يف املٓصٍ ٚيف أٟ ٚقا .

يفٝدٜٛ يف ٚقا احؿ١ ٚذيو َٔ خالٍ األْػط١ تطبٝل املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ايب تعًُٗا ايطالب َٔ ا -5

 ٚايتدزٜباع .

 تكِٜٛ تعًِ ايطالب . -6

ٚبايسغِ َٔ  ٝصاع ٚفٛا٥د ايتعًِ املعهضٛع إ  إٔ ٖٓضاى بعض  ايؿضعٛباع ايضب قضد تٛاجض٘ ٖضرٙ         

 ( يف اآلتٞ :Mazur et al 205اإلضرتاتٝج١ٝ َٓٗا نُا حددٖا )َاشٜس ٚآخسٕٚ 

 فٝاا يتخكري األْػط١ ٚايفعايٝاع .قتاج املعًِ ٚقتاا ٚجٗداا إقا -1

 قد   تٛفس املدزض١ اإلَهاْاع املطاعد٠ يطجٌٝ ايفٝدٜٖٛاع . -2

 دب شٜاد٠ َد٠ تكري ايدزاض١ ايع١ًُٝ حت٢ تغطٞ ٚقا احؿ١ . -3

   ٜطتطٝ  ايطالب طس، األض١ً٦ ايب تظٗس هلِ أثٓا٤ َػاٖد٠ ايفٝدٜٛ ايتعًُٝٞ . -4

 ك١ٝٓ ميهٔ يًطالب ايتعاٌَ َعٗا .دب إْتاج ايفٝدٜٖٛاع باع٢ً ٚأحد  ت -5

 عدّ اْتباٙ ايطالب ٚاْكباطِٗ عٓد ا ضتُال يًدزٚع غري املتصا١َٓ . -6

 شٜاد٠ ٚازتفال نًف١ األدٚاع يف إْتاج ايفٝدٜٛ . -7

إ  إٔ ايباح ١ تس٣ إٔ ٖرٙ ايؿعٛباع ميهٔ ايتغًب عًٝٗا بان س َٔ طسٜك١   حٝث ميهضٔ يًُعًضِ   

ٗٝص ايفٝدٜٖٛاع   ٚبايتايٞ خيتؿس ايٛقا ٜٚطضاعد ايطضالب يف زفض  املضاد٠     إٔ ٜػازى شَال٤ٙ يف إعداد ٚة

ايع١ًُٝ ع٢ً بساَج ايتٛاؾٌ ا جتُاعٞ أٚ ايكٓٛاع ايتع١ًُٝٝ   حٝث إٔ أبٓا٤ ٖرا اجٌٝ يضدِٜٗ ايهض ري َضٔ    

ٝضٌ  املعسف١ بٗرٙ ايااَج ٚايتك١ٝٓ   نُضا ميهضٔ إٔ ٜطضاٍ ايطضالب املعًضِ عضٔ طسٜضل بضساَج ايدزدغض١ أٚ اإلمي         
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 األض١ً٦ ايب قد قتاجٕٛ إىل إجاباتٗا .

ٚقضد أجسٜضا ايعدٜضد َضٔ ايدزاضضاع ايطضضابك١ يف دضاٍ ايضتعًِ املعهضٛع مبساحضٌ دزاضض١ٝ رتًفضض١           

تٓاٚيا تدزٜظ ايعًّٛ .ٚايت٢ تٛؾًا إىل فاعًٝت٘ ف٢ ت١ُٝٓ جٛاْب ايتعًِ املمتًفض١ .َٓٗضا دزاضض١ )إهلضاّ     

سْاَج تدزٜظ قا٥ِ ع٢ً إضرتاتٝج١ٝ ايؿفٛف املكًٛب١ يف ت١ُٝٓ ( ٚايب تٛؾًا إىل فاع١ًٝ ب2017ايػًيب 

نفاٜاع ايتكِٜٛ ٚعاداع ايعكٌ يد٣ ايطايب١ املع١ًُ يف جاَع١ اإلَضاّ ذُضد بضٔ ضضعٛد اإلضضال١َٝ   ٚدزاضض١       

( ٚايضضب أٚقضضخا ْتا٥جٗضضا فاعًٝضض١ اضضضتمداّ ايضضتعًِ املضضٓعهظ يف تُٓٝضض١ َفضضاِٖٝ َٚٗضضازاع 2016)آٜض١ خًٝضضٌ  

ًٞ مببخضضث ايعًضضّٛ احٝاتٝضض١ يضضد٣ طايبضضاع ايؿضضف ايعاغضضس األضاضضضٞ   ٚدزاضضض١ )ٖبضض١ عبضضد    ايضضتفهري ايتضضاَ

( ٚايب تٛؾًا ْتا٥جٗا إىل فاع١ًٝ اضتمداّ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املكًٛب يف ت١ُٝٓ ايتخؿٌٝ 2016احفٝ  

ٚايب ( 2016ٚا ةاٖاع سٛ ايعًّٛ يطايباع ايؿف ايطاب  األضاضٞ يف ايعًّٛ   ٚدزاض١ )ٖٓا٤ َؿطف٢ 

تٛؾًا إىل فاع١ًٝ إضرتاتٝجٝت٢ ايتعًِ املدَج ٚايتعًِ املعهٛع يف شٜاد٠ تؿضٌٝ طًبض١ ايؿضف ايطضاب  يف     

( ايب أٚقخا ْتا٥جٗضا فاعًٝض١ لض  ايضتعًِ     2016َاد٠ ايعًّٛ ٚاحتفاظِٗ بايتعًِ   ٚدزاض١ )ذُد حطٔ 

عٝض١ يجنزضاش يضد٣ طضالب ايضدبًّٛ      املعهٛع يف تُٓٝض١ َٗضازاع اضضتمداّ ايادٝضاع يف ايضتعًِ ٚشٜضاد٠ ايداف      

( ٚايضضب تٛؾضضًا إىل فاعًٝضض١  2016ايعضضاّ بهًٝضض١ ايرتبٝضض١ جاَعضض١ اإلضضضهٓدز١ٜ   ٚدزاضضض١ )َضضٓري٠ أبضضٛ حًبضض٘     

إضضرتاتٝج١ٝ ايفؿضٍٛ املكًٛبض١ يف تُٓٝضض١ ايضتفهري اإلبضداعٞ ٚا ةضاٙ سضضٛ َضاد٠ األحٝضا٤ يطايبضاع ايؿضضف          

( ٚايضب تٛؾضًا إىل فاعًٝض١ إضضرتاتٝج١ٝ ايفؿضٍٛ      2015ٟ األٍٚ اي ا١ْٜٛ بايسٜاد   ٚدزاضض١ )ضضاز٠ املطضري   

املكًٛب١ يف ت١ُٝٓ َٗازاع ايتعًِ ايراتٞ ٚايتخؿٌٝ ايدزاضٞ يف َكسز األحٝضا٤ يًؿضف اي ضا٢ْ اي ضا٣ْٛ    ٚدزاضض١      

ف ٚآخضسٕٚ    ب يف تُٓٝض١ َٗضازاع         Love et al 2015)يٛض ( ٚايضب تٛؾضًا إىل فاعًٝض١ اضضتمداّ ايضتعًِ املكًٛض

ٌ ايعًُضضٞ يطضضالب اجاَعض١   ٚدزاضضض١ )يٝتضضٌ  ا ضتكؿضا٤ ٚايت  ( ٚايضضب تٛؾضضًا إىل فاعًٝضض١ Little 2015خؿضٝض

ٕ ٚزٜٓضس     & Johnsonايتعًِ املكًٛب يف تط  ايتخؿٌٝ ٚاملػازن١ داخٌ ايفؿٌ   أَا دزاض١ نٌ َٔ )جْٛطٛض

Renner 2015 تا٥جٗا عٔ ايدزاضاع ايطابك١ حٝث أٚقخا عدّ فاع١ًٝ إضرتاتٝج١ٝ ايضتعًِ  ( فكد اختًفاْ 

ٌ ايعًُضٞ يًطضالب ٚأظٗضسع عضدّ زقضا ايطضالب عٔض ةسبض١            املٓعهظ يف تعدٌٜ تؿٛزاع املعًُ  أٚ شٜضاد٠ ايتخؿٝض

٣ ايعًُضٞ يًُكضسز بانًُض٘   ٚيهٔض َٔض             عهظ عًض٢ احملتٛض ضتِ تطبٝضل ايضتعًِ املٓض تطًب إٜٔ  ايتعًِ املٓعهظ   ٚأْ٘  ٜ 

 ٖٛ ع٢ً ا ْرتْا . ا ضتفاد٠  ا املُهٔ تطبٝك٘ ع٢ً جص٤ َع  َٔ احملت٣ٛ ايعًُٞ   ٚميهٔ



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ
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ٚيف ق٤ٛ عسد ايدزاضاع ايطابك١ ٜتكح إٔ ٖٓضاى ايهض ري َضٔ ايدزاضضاع ايطضابك١ ايضب أٚقضخا         

فاع١ًٝ ايتعًِ املعهٛع يف ت١ُٝٓ ايعدٜضد َضٔ املضتغرياع نايتخؿضٌٝ   املفضاِٖٝ   ايضتفهري ايتضاًَٞ   عضاداع         

  أْٗضا مل تتعضسد إىل تُٓٝض١ َٗضازاع ايتضدزٜظ أٚ قٝضاع       ايعكٌ   ايتعًِ ايراتٞ   َٗازاع ا ضتكؿضا٤(   إ 

 بكا٤ أثس ايتعًِ   ٖٚرا َا تكٝط٘ ايدزاض١ احاي١ٝ .

 ػبداد انؼمم : –انًحىر انخبٍَ 

إٔ ضضضسع١ املضضتغرياع ايضضب تضضٝ  بايعضضامل َضضٔ حٛيٓضضا تفضضسد عًٝٓضضا إٔ ْعطضضٞ يًطضضالب ايفسؾضض١         

     ٛ َضاع حتض٢ ٜت ٓض٢ يض٘ فُٗٗضا ٚيضٝظ دضسد املعسفض١ أٚ          نتطاب َس١ْٚ ايتفهري يف فٗضِ َضا قضٝ  بض٘ َضٔ َعً

( باْٗضا عضاداع   94   2005حفظٗا   َٚٔ ٖٓا جا٤ ا ٖتُاّ بت١ُٝٓ ايعكٌ   ايب أغاز إيٝٗا )ٜٛضف قطضاَٞ  

ايعكٌ تعطٞ املتعًِ أٚ ايفسد إحطاضاا بايطٝطس٠ ايداع١ٝ إىل ايتفهري ايرٟ ٜضبدٟ إىل تطض  َطضت٣ٛ أدا٥ض٘     

ري ايفسف أَاَ٘ يجنبدال ٚذيو َٔ خالٍ تعبريٙ عٔ األفهاز ٚطس، األض١ً٦ ٚايككضاٜا  ٚثكت٘ بٓفط٘ ألْٗا ت 

 املستبط١ حبٝات٘ ايػمؿ١ٝ .

 يفهىو ػبداد انؼمم : -

   2005(   )ٜٛضضف قطضاَٞ   85   2011(   )حطضٔ شٜتضٕٛ   21   2011ٜتفل نٌ َٔ )ع٢ً محضد ْاؾضس    

اداع ايعكٌ ضا عػس عاد٠ عكًٝض١ ٖٚضٞ   ( ع٢ً إٔ عKosta & Kallek 2000(   )نٛضتا ٚنايٝو 112

)امل ابس٠   ايتخهِ يف ايتٗٛز   ا ؾغا٤ بتفِٗ ٚتعاطف   ايضتفهري مبسْٚض١   ايضتفهري فُٝضا ٚزا٤ ايضتفهري        

ايهفا، َضٔ أجضٌ ايدقض١   ايتطضاؤٍ ٚطضس، األضض١ً٦ ٚطضس، املػضهالع   تطبٝضل املعضازف املاقض١ٝ يف َٛاقضف             

١   مجض  ايبٝاْضاع   ايتؿضٛز ٚا بتهضاز ٚايتخدٜضد   ا ضضضتجاب١      جدٜضد٠   ايضتفهري ٚايتٛاؾضٌ بٛقضٛ، ٚدقض     

بدٖػ١   اإلقداّ ع٢ً رضاطس َطض٦ٛي١   إدضاد ايسعاٜض١   ايضتفهري ايتبضاديٞ   ا ضضتعداد ايضدا٥ِ يًضتعًِ          

امل ُس( .إ  إٔ ايباح ١ تعسف مثضإ عضاداع عكًٝض١ يف دزاضضتٗا احايٝض١ ٚايضب مت تؿضُِٝ َكٝضاع هلضا يف          

 خث ٖٚٞ :ق٤ٛ حدٚد ايب

امل ابس٠ : تعت اإلؾساز ٚايعصمي١ ع٢ً َٛاؾ١ً بضرٍ اجٗضٛد ٚا ضضتُساز يف تسنٝضص اجٗضٛد إلزضاش        -1

 األعُاٍ ٚتكٝل األٖداف .

ايتخهِ يف ايتٗٛز : ٜكؿد بٗا ايتفهري قبٌ اإلقداّ ع٢ً عُضٌ أٟ فعضٌ َض  ٚقض  تؿضٛز يًُٗضاّ ايضب         -2



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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 ف قبٌ ايبد٤ ب٘ .ضٝكّٛ بٗا املتعًِ ٚتكدِٜ زؤ١ٜ أٚ خط١ عٌُ أٚ ٖد

اإلؾضضغا٤ بضضتفِٗ ٚتعضضاطف : ٜكؿضضد بضض٘ اإلؾضضغا٤ فعضضٌ ْكضضدٟ تضضاًَٞ ٚعُضضٌ ذٖضضت َعكضضد ٜتكضضُٔ           -3

 ايفعايٝاع ٚايكدزاع اير١ٖٝٓ )ايعك١ًٝ( .

ايضتفهري مبسْٚضض١ : ٜكؿضد بضض٘ َضضٔ َعاملض٘ املعًَٛضضاع ٚتغضضري األفهضاز ٚاآلزا٤ ٚتعدًٜضضٗا يف ايبٝاْضضاع أٚ      -4

 األدي١ اجدٜد٠ .

  ٠ ع٢ً َعسف١ َا تعًِ َٚا   تعًِيتفهري )ايتفهري حٍٛ ايتفهري( : ٜكؿد ب٘ ايكدزايتفهري َا ٚزا٤ ا -5

 حٝث ٜؿبح ايفسد أن س إدزاناا ألفعاي٘ ٚيتاثريٖا ع٢ً اآلخسٜٔ .

ايهفا، َٔ أجٌ ايدق١ : ٜكؿد ب٘ ايكدز٠ عًض٢ ايعُضٌ َضٔ أجضٌ ايهُضاٍ ٚاحسفٝض١ َضٔ أجضٌ احؿضٍٛ           -6

 ع٢ً ْتا٥ج إضت ٓا١ٝ٥ 

ملػضضهالع : ٜكؿضضد بضض٘ ايكضضدز٠ عًضض٢ طضضس، أضضض١ً٦ ٚتٛيٝضضد عضضدد َضضٔ ايبضضدا٥ٌ حضضٌ     ايتطضضاؤٍ ٚطضضس، ا -7

 املػهالع عٓدَا تد  أٚ تعسد عًٝ٘ َٔ خالٍ احؿٍٛ ع٢ً َعًَٛاع َٔ َؿادز٠ َتعدد٠ .

ايتفهري ٚايتٛاؾٌ بٛقٛ، ٚدق١ : ٜكؿد بض٘ ايكضدز٠ عًض٢ تٛؾضٌٝ َضا ٜسٜضدٙ بدقض١ ضضٛا٤ نضإ ذيضو            -8

دقٝك١ يٛؾٌ األعُاٍ ٚتدٜضد ايؿضفاع ايس٥ٝطض١ٝ ٚمتٝضص ايتػضاب٘       نتابٝاا أٚ غفٜٛاا َطتمدَاا يغ١

 ٚا ختالف َ  اضتمداّ َؿطًخاع ٚاقخ١ ٚعدّ ايتعُِٝ .

 خصبئص ػبداد انؼمم : -

(   )نٛضتا 2005  )ٜٛضف قطاَٞ  )2011(   )حطٔ حط  شٜتٕٛ 2013ٜتفل نٌ َٔ )ٚقخ٢ حباب  

 هلا عد٠ خؿا٥ـ تتُ ٌ يف : ( يف إٔ عاداع ايعكKosta & Kalick 2000ٌٚنايٝو 

ايه١ُٝ : ٚتتكُٔ اختٝاز ٚتٛظٝف لاذج َع١ٓٝ َٔ ايطًٛى ايعكالْٞ ٜهٕٛ أفكٌ أٚ بضدٌٜ يطضًٛى   -1

 غري َفٝد بػهٌ جٝد .

ايسغب١ : ٜكؿد بٗا ايػضعٛز ٚايسغبض١ سضٛ اضضتعُاٍ لضٛذج َعض  َضٔ خضازج ايطضًٛنٝاع ايعكًٝض١            -2

 ايرٟ ٜتِ اختٝازٙ .

 يفسف َٚال٤َتٗا  ضتمداّ ايطًٛى ايعكالْٞ ٚتطبٝكٗا احطاض١ٝ : تتكُٔ إدزاى ا -3

ايكابًٝضض١ : ٜكؿضضد بٗضضا اَضضتالى ايفضضسد يًُٗضضازاع ٚايكضضدزاع األضاضضض١ٝ يتخكٝضضل ايٓجضضا، َٚطضضاٜس٠     -4



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ايطًٛى ايعكًٞ .

 ا يتصاّ : ٜكؿد بٗا َٛاؾ١ً اإلؾساز ع٢ً ايتفهري ايتاًَٞ ٚيتخط  أدا٤ لٛذج ايطًٛى ايعكًٞ . -5

ايتعصٜص ٚإدَاج ايطًٛنٝاع ايفهسٜض١ ٚتًٜٛضٗا إىل أفعضاٍ ٚقضسازاع ٚحًضٍٛ       ايطٝاض١ : ٜكؿد بٗا -6

 يًُػانٌ ايب تعرتد ايفسد .

 : ا فرتاقاع ايب تكّٛ عًٝٗا عاداع ايعكٌ -

(   إٔ 155   154   2005(   )ٜٛضف قطاَٞ ٚأ١َُٝ ذُد 10   2013ٜس٣ نٌ َٔ )ٚقخٞ بٓا حباب  

ضاع ايٓظسٟ ايرٟ َٔ خالي٘ ٜتِ ايتُٓٝض١ ٚايتضدزٜب عًض٢ عضاداع     ٖٓاى دُٛع١ َٔ ا فرتاقاع تػهٌ األ

 ايعكٌ يًٛؾٍٛ إىل فاع١ًٝ نبري٠ ٚاحؿٍٛ ع٢ً أدا٤ َتُٝص ٖٚٞ نُا ًٜٞ :

 ٜعتا ايعكٌ آي١ ايتفهري حٝث ميهٔ إدازتٗا بهفا٠٤ عاي١ٝ .-1

 اجُٝ  يدٜ٘ ايكدز٠ ايهاف١ٝ يًتٛجٝ٘ ايراتٞ يًعكٌ ٚتكُٝ٘ ذاتٝاا ٚتعدًٜ٘ . -2

 تدٜد دُٛع١ َٔ املٗازاع ٚايعاداع ايب متهٔ َٔ تكٝل نفا٠٤ عاي١ٝ يف األدا٤ . ميهٔ -3

 عاداع ايعكٌ قاب١ً يًتعًِ حت٢ ميهٔ ايٛؾٍٛ إىل تػغٌٝ ايرٖٔ ٚإدازت٘ بهفا٠٤ . -4

 ميهٔ إقاف١ أٟ َاد٠ عٓد ايتعاٌَ َ  ايعكٌ ٚإَدادٙ بايطاق١ اير١ٖٝٓ يًخؿٍٛ ع٢ً أدا٤ أع٢ً . -5

تهٕٛ يضد٣ ايفضسد ْتٝجض١  ضضتجابت٘ أللضا  َضٔ ايتطضاؤ ع أٚ املػضهالع ايضب          ايعاداع ايعك١ًٝ ت -6

 تتاج إىل حبث ٚاضتكؿا٤ ٚتفهري نبري .

 َٔ املُهٔ إعداد َٛاقف تع١ًُٝٝ ٚتٓظُٝٗا داخٌ املٛاد ايدزاض١ . -7

 دب َساجع١ اضتمداّ عاداع ايعكٌ ٚ ازضتٗا . -8

 س ايتعًِ َٔ َاد٠ إىل أخس٣ .عاداع ايعكٌ تكّٛ ع٢ً ايتهاٌَ يًُعسف١ ٚاْتكاٍ أث -9

ٗاز٠ إداز٠ -10 ٔ ايبطٝ  إىل األن س تعكٝداا حت٢ ميهٔ ايٛؾٍٛ إىلَ   ايتعًِ  ميهٔ ايٛؾٍٛ باملٗازاع اير١َٖٝٓ 

َضضٔ ايعضضسد ايطضضابل يعضضاداع ايعكضضٌ ٚخؿا٥ؿضضٗا ٚا فرتاقضضاع ايضضب تكضضّٛ عًٝٗضضا ٜتكضضح إٔ ايضضتعًِ    

ٝٓض١ ايدزاضض١ احايٝض١(   ٚإٔ عضاداع ايعكضٌ تعضت       املعهٛع ميهٔ إٔ ٜطِٗ ف٢ ت١ُٝٓ عاداع ايعكٌ يضد٣ )ع 

إعُاٍ ايفهس ٚتػغٌٝ ايرٖٔ ٚإدازت٘ بهفا٠٤ يًٛؾٍٛ إىل أع٢ً أدا٤  هضٔ يًُضتعًِ   ٚتضدزٜظ ايعًضّٛ ٜكضّٛ      

ع٢ً إعُاٍ ايرٖٔ ٚايعكٌ   ٚايرٟ ٜتِ َٔ خالٍ ايبخث ٚايتكؿٞ ٚايتجسٜب  ا ٜدعٛا إىل ا ٖتُاّ بت١ُٝٓ 



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 عاداع ايعكٌ .

ٜا ايعدٜد َٔ ايدزاضاع ٚايبخٛ  يف داٍ عاداع ايعكٌ مبساحٌ ايتعًضِٝ املمتًفض١ َٓٗضا :    نُا أجس

(   ٚايب تٛؾضًا ْتا٥جٗضا إىل فاعًٝض١ إضضرتاتٝج١ٝ ايؿضفٛف املكًٛبض١ يف تُٓٝض١        2016دزاض١ ) إهلاّ غًيب 

        ٝ ( ٚايضب  2013ِ عاداع ايعكٌ يد٣ ايطايب١ املع١ًُ ااَعض١ اإلَضاّ ذُضد بضٔ ضضعٛد   ٚدزاضض١ )زاْٝضا إبضساٖ

تٛؾًا ع٢ً فاعًٝض١ َضٓٗج َكضرت، يف ايعًضّٛ املتهاًَض١ يتُٓٝض١ بعض  عضاداع ايعكضٌ   ٚدزاضض١ )ٚقضخ٢ بٓضا             

( ٚايب تٛؾًا ْتا٥جٗا إىل فاع١ًٝ خسا٥  ايتفهري يف تُٓٝض١ عضاداع ايعكضٌ   ٚدزاضض١ )ذُضد      2013حباب 

دزٜيب قضا٥ِ عًض٢ عضاداع ايعكضٌ يف     ( ٚايب تٛؾًا ْتا٥جٗا إىل فاع١ًٝ بسْاَج تض 2013ناظِ ٚغفا٤ حطٔ 

( ٚايضب تٛؾضًا إىل فاعًٝض١    2013ت١ُٝٓ َا ٚزا٤ املعسف١ يتالَٝضر ايؿضف ايطضادع   ٚدزاضض١ )ؾضال، ذُضد       

بسْاَج تضدزٜيب قضا٥ِ عًض٢ أْػضط١ ْضادٟ ايعًُضا٤ يف تُٓٝض١ عضاداع ايعكضٌ املٓتجض١ يضد٣ عٝٓض١ َضٔ تالَٝضر               

  ٝ ( ٚايضب تٛؾضًا إىل إٔ َطضتٜٛاع عضاداع ايعكضٌ      2011د ايؿف اي ايث اإلعدادٟ    ٚدزاض١ )أؾضالٕ املطضاع

 & Vernerعٓضضد ايطضضالب ايضضرنٛز ٚاإلْضضا  أعًضض٢ َضضٔ املتٛضضض  ايفسقضضٞ   ٚدزاضضض١ )فسْضضس ٚجٛدزٜضضٌ      

Goudreal 2010           (  ٚايضب تٛؾضًا إىل اَضتالى املعًُض  عضاداع ايعكضٌ بدزجض١ نضبري٠   ٚدزاضض١ )يضٝب

ا إىل قعف أدا٤ َعًُٞ ايعًضّٛ يف َفٗضّٛ َسْٚض١    ( ٚايب تٛؾً Leite & Brosese 2007 ٚبسٚضٝظ

ايتفهري نجاْب َٔ جٛاْب عاداع ايعكٌ   ٚتفٛم املعًُض  احضايٝ  عضٔ املػضتغً  يف َعضسفتِٗ حضٍٛ َسْٚض١        

( ٚايضب تٛؾضًا إىل فاعًٝض١    2006ايتفهري ٚتكبٌ ايسأٟ اآلخس َٚٓاقػض١ ايطضالب   ٚدزاضض١ )فضدٟٚ ْاؾضس       

ٌ يف ت١ُٝٓ حب ا ضتطالل املعسيف ٚايرنا٤ ا جتُاعٞ يد٣ أطفاٍ ايسٚقض١  بسْاَج َطتٓد إىل عاداع ايعك

( ايب تٛؾًا إىل فاع١ًٝ بسْاَج تدزٜيب  قا٥ِ  ع٢ً عاداع ايعكٌ يف تُٓٝض١  2005  ٚدزاض١ )أ١َُٝ عُٛز 

 َٗازاع ايتفهري اإلبداعٞ يطًب١ املسح١ً األضاض١ٝ .

يعكٌ ٜتكح أُٖٝض١ اضضتمداّ اإلضضرتاتٝجٝاع    َٚٔ عسد ايدزاضاع ايطابك١ ايب تٓاٚيا عاداع ا 

احدٜ ١ ف٢ ايتدزٜظ ف٢ ت١ُٝٓ عاداع ايعكٌ  ٚتاثريٖا ع٢ً حضب ا ضضتطالل ٚايضتفهري اإلبضداعٞ َٚسْٚض١      

ايتفهري ٚتكبٌ ايسأٟ اآلخس َٚٓاقػ١ ايطالب   نُا ٜتكح إٔ َطتٜٛاع َعًُٞ ايعًضّٛ يف عضاداع ايعكضٌ أقضٌ     

عًُٞ املطتكبٌ أقٌ َٔ املعًُ  احضايٝ    ٚأْض٘ إذا نضإ تضدزٜظ ايعًضّٛ      َٔ املتٛض  ايفسقٞ   ٚإٔ َطت٣ٛ َ

 ٜعت ت١ُٝٓ ايتفهري ايٓاقد ٚاإلبداعٞ ٚعاداع ايعكٌ فٗرا ٜبند أ١ُٖٝ ايبخث احايٞ .



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 يهبراد انتذرَس :

تعد َٗازاع ايتدزٜظ األضاع  ايرٟ دب إٔ ٜستهص عًٝ٘ املعًِ عٓد قٝاَ٘ بايتضدزٜظ يًطضالب      

   2003ددع ايتعسٜفاع ايب تٓاٚيا َٗازاع ايتدزٜظ   فكد عسفٗضا )أمحضد ايًكضاْٞ ٚعًض٢ اجُضٌ      ٚقد تع

( باْٗا قدز٠ املعًِ ع٢ً ايكٝضاّ باملُازضضاع ٚاإلجضسا٤اع ايضب تطضاعدٙ عًض٢ ايكٝضاّ بعًُٝض١ ايتضدزٜظ          251

يٓٗا٥ٝض١ يٓضٛاتج   بهفا٠٤ عاي١ٝ قكضل َضٔ خالهلضا َطضت٣ٛ أفكضٌ يف ايعًُٝض١ ايتعًُٝٝض١   ٚتظٗضس احملؿض١ً ا         

( باْض٘ ايكضدز٠ عًض٢ أدا٤ عُضٌ َعض  ٜٛنضٌ       2009(   )حطضٔ شٜتضٕٛ    2012ايتعًِ   نُا عسفتٗا )َٓاٍ حطٔ  

يًُعًضضِ   ٖٚضضرا ايعُضضٌ يضض٘ عالقضض١ بطضضًٛنٝات٘ ٚ ازضضضت٘ ايتدزٜطضض١ٝ يتخكٝضضل األٖضضداف ايتعًُٝٝضض١ املسجضض٠ٛ    

 بدزج١ َكبٛي١ َٔ ايهفا٠٤ ٚايدق١ .

( إىل قضسٚز٠ انتطضاب ايطضالب املعًُض  يًُٗضازاع ايتدزٜطض١ٝ حٝضث        2010ٜٚػري )ذُد اجٖٛسٟ   

هلا تاثري نبري يف لٛ ا ةاٙ سضٛ املٗٓض١   ٚبايتضايٞ زفض  ايهفضا٠٤ ايتدزٜطض١ٝ ايفعايض١ يض٘  إ  إٔ ٖٓضاى          

              ّ ّ   أٚ ملعًُضٞ ايعًٛض بع  ايدزاضضاع ايضب أٚقضخا قضعف َٗضازاع ايتضدزٜظ يضد٣ ايطضالب املعًُض  ثؿـض ايعًٛض

( إىل قعف َٗازاع ايتدزٜظ  يد٣ ايطالب املعًُ  ثؿـض  2013ايتمسج َٓٗا   حٝث أغاز )ضعٝد حاَد   حدٜ ٞ

            ١ عًّٛ   نُا أْ٘ أزج  ٖرا ايكضعف يعضدّ تضدزٜب ايطضالب املعًُض  أثٓضا٤ فضرت٠ اإلعضداد عًض٢ األضضايٝب ايتدزٜطٝض

إىل تدْٞ َطت٣ٛ ايطايب١ املعًُض١ يف   (2012احدٜ ١ ايب تُٓٞ ايتفهري يدِٜٗ   نُا أغازع دزاض١ )َٓاٍ حطٔ  

 ايتدزٜظ . املٗازاع ايتدزٜط١ٝ   ٚأٚؾا بكسٚز٠ تكدِٜ َصٜد َٔ ايااَج ايتدزٜط١ٝ ع٢ً َٗازاع

ٜتكح  ا ضبل إٔ َعًِ ايعًّٛ حدٜث ايتمسج قتاج إىل َصٜد َٔ ايتدزٜب ع٢ً َٗازاع ايتدزٜظ  

اد٠ ايعًّٛ َٔ طبٝع١  ٝص٠ به ضس٠ األْػضط١ ٚاملػضهالع    )ايتمطٝ    ايتٓفٝر   ايتكِٜٛ(   ٜٚسج  ذيو ملا مل

 ٚايتجازب   األَس ايرٟ دعٌ َعًِ ايعًّٛ   بد إٔ ٜهٕٛ ع٢ً َطت٣ٛ عاٍ َٔ َٗازاع ايتدزٜظ .

 ثمبء أحز انتؼهى :

يكُإ بكا٤ أثس ايتعًِ   بد إٔ ٜتخكل فِٗ املتعًِ ملا ٜتعًُ٘ َٔ َعًَٛاع   ٚمت ذيضو عٓضد تضٛفري     

طٛضضض١ ايضضب تطضضاعد عًضض٢ ايضضتفهري يف أضضضباب ايظضضاٖس٠ َضض  إعطضضا٤ فسؾضض١ ايتجسٜضضب ٚايتفطضضري    اخضضا٠ احمل

يألحدا  ايب تتِ يف املٛاقف ايتع١ًُٝٝ   ٚذيو عٓدَا ٜطتمدّ املعًضِ أن ضس َضٔ حاضض١ مبضا ٜفٝضد يف بكضا٤        

 .ٚقضد اجسٜضا بعض    Devet, B, (2015, 22(  )دٜفٝا 2010املعًَٛاع فرتاع أطٍٛ )أمحد بٔ ذُد  



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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( دزاضض١ )ضضاز٠    2015ايدزاضاع ع٢ً فاع١ًٝ ايتعًِ املعهضٛع فض٢ ايتخؿضٌٝ َ ضٌ دزاضض١ )حٓضإ بٓضا ضضعد          

( ٚدزاضضض١ )ايطٝضضب أمحضضد حطضضٔ  ذُضضد عُضضس      2015(  دزاضضض١ )عبضضد ايضضسمحٔ ايصٖساْضض٢ :   2015املطضضري٣  

يضضا (ٖٚضض٢ ايدزاضضض١ ايتضض٢ تٓا2016ٚ( ٚدزاضضض١ )ٖٓضضا٤ َؿضضطف٢  2016(ٚدزاضض١ )ٖبضض١ عبضضد احفضضٝ    2015 

 فاع١ًٝ ايتعًِ املعهٛع ف٢ بكا٤ أثس ايتعًِ .

ٜتكح َٔ ايعسد ايطابل ْدز٠ ايدزاضاع ايت٢ تٓاٚيا فاع١ًٝ ايتعًِ املعهٛع ف٢ ت١ُٝٓ  َٗضازاع  

 ايتدزٜظ ٚنريو ف٢ بكا٤ أثس ايتعًِ  ا ٜػري إىل أ١ُٖٝ إجسا٤ ٖرٙ ايدزاض١ .

 فزوض انجحج :

 َتٛضضضط٢ دزجضضاع أفضضساد اةُٛعضض١ ايتجسٜبٝضض١ يف  بضض  0.05ٜٛجضضد فضضسم داٍ إحؿضضا٥ٝاا عٓضضد َطضضت٣ٛ  -1

 ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعدٟ يف َكٝاع عاداع ايعكٌ يؿاحل ايكٝاع ايبعدٟ .

بض  َتٛضضطٞ دزجضاع أفضساد اةُٛعض١ ايتجسٜبٝض١ يف        0.05ٜٛجد فسم داٍ إحؿضا٥ٝاا عٓضد َطضت٣ٛ     -2

 ٝاع ايبعدٟ .ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعدٟ يف بطاق١ َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ يؿاحل ايك

بض  َتٛضضط٢ دزجضاع أفضساد اةُٛعض١ ايتجسٜبٝض١ يف        0.05ٜٛجد فسم داٍ إحؿضا٥ٝاا عٓضد َطضت٣ٛ     -3

 ايكٝاض  ايكب٢ً  ٚايبعدٟ  ختباز ايتخؿٌ األنادميٞ يؿاحل ايكٝاع ايبعد٣ .

ب  َتٛضط٢ دزجضاع أفضساد اةُٛعض١ ايتجسٜبٝض١ يف      0.05  ٜٛجد فسم داٍ إحؿا٥ٝاا عٓد َطت٣ٛ  -4

 اض  ايبعدٟ ٚايبعدٟ املبجٌ  ختباز ايتخؿٌ األنادميٞ يكٝاع بكا٤ أثسٙ. ايكٝ

 انذراسخ انًُذاَُخ وئجزاءاد انجحج :

 ئػذاد األدواد وانًىاد انتؼهًُُخ : –أوالً 

 . إعداد ايفٝدٜٖٛاع ٚاحملاقساع املؿٛز٠ -1 

 تدٜد األٖداف اإلجسا١ٝ٥ يهٌ َٛقٛل . -أ  

 م تدزٜظ َاد٠ ايتمؿـ .تدٜد َٛقٛعاع َكسز طس -ب  

تٓاٍٚ نٌ َٛقٛل َٔ خالٍ فٝدٜٛ َٛقح ب٘ عٓٛإ املٛقٛل ٚعٓاؾسٙ ٚنٝف١ٝ تٓاٚيض٘ يف ايتضدزٜظ      -ج  

نُا تكُٓا قسف َضدَج عًٝض٘ َٛقضٛعاع املكضسز ٚبعض  ايؿضٛز اي ابتض١ ٚاملتخسنض١ ٚعضسٚد َؿضٛز٠           

 ٚقا احملاقس٠ . يبع  َٗازاع ايتدزٜظ ايفسع١ٝ حت٢ ٜتِ ذاناتٗا اثٓا٤ ايتدزٜباع ف٢

مت قب  اإلجسا٤اع حبٝضث اغضتٌُ َكضسز طضسم تضدزٜظ َضاد٠ ايتمؿضـ عًض٢ املٛقضٛعاع ايتايٝض١           



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٚفكاا يتٛؾٝف املكسز ايؿادز عضٔ ٚحضد٠ اجضٛد٠ ٚاملعتُضد َضٔ دًضظ ايهًٝض١   ٚ ًضا املٛقضٛعاع اآلتٝض١ :           

طسا٥ضل تضضدزٜظ   –يعًضّٛ  َٗضازاع تضدزٜظ ا   –أٖضداف تضضدزٜظ ايعًضّٛ    –ايرتبٝض١ ايعًُٝض١ ٚاي كافض١ ايعًُٝض١     

 –ازضضاشاع عًضضِ ايفٝصٜضضا٤ ٚايهُٝٝضضا٤  –اةاٖضضاع حدٜ ضض١ يف ايتعًضضِٝ  –َضضداخٌ تضضدزٜظ ايعًضضّٛ  –ايعًضضّٛ 

 املداخٌ ايبخ ١ٝ يف ايتدزٜظ . –خسا٥  املفاِٖٝ  –املدخٌ املفاُٖٝٞ ٚدٚز٠ ايتعًِ 

 : تٓظِٝ ذت٣ٛ املكسز يف ق٤ٛ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع -2

كسز َٔ حٝث أضظ بٓا٤ٙ يف ق٤ٛ فًطف١ايتعًِ املعهٛع َٚضد٣ َٓاضضب١ احملتض٣ٛ ايعًُضٞ     مت قب  امل 

يألٖداف اإلجسا١ٝ٥ ٚنضريو تستٝضب املٛقضٛعاع  ٚ ايؿضٛز ٚاملضٛاد ايتعًُٝٝض١ ٚا ْػضط١ ايتض٢ ٜكضّٛ ايطضالب           

   بلجسا٥ٗا ف٢ احملاقساع .ٚمبا ٜطاعد ٜٚصٜضد فٗضِ ايطضالب يًُٛقضٛعاع ٚإَهاْٝض١ تطبٝكٗضا يف املضدازع       

 ٚمبا ٜصٜد َٔ فسؾ١ ايتعاٌَ ٚا ضتُتال باحملت٣ٛ ايعًُٞ ٚبكا٥٘ يدِٜٗ  ضتمداَ٘ بعد ذيو.

 : طسٜك١ تدزٜظ احملت٣ٛ ايعًُٞ -3

ْظضضساا ألٕ املٛقضضٛعاع مت إعضضاد٠ ؾضضٝاغتٗا يف غضضهٌ فٝضضدٜٖٛاع ٚذاقضضساع َؿضضٛز٠ َضض  اضضضتمداّ   

ز٠ َضٔ خضالٍ بسْضاَج ايتٛاؾضٌ       إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع فلٕ ذيو تطًب َٔ ايطايب َػضاٖد٠   احملاقضساع املؿٛض

ل داخضضٌ     ّ ايطايضضب بضضلجسا٤ األْػضضط١ املستبطضض١ بهضضٌ َٛقضٛض كضٛض ب يف املٓضضصٍ   ثضضِٜ  ى ٜٚٛتٝضٛض ظ بضٛض ا جتُضضاعٞ فضٝض

 ايع١ًُٝ . احملاقس٠ َ  املعًِ ٚشَال٤ٙ باضتمداّ ايتعًِ ايٓػ  ٚايعؿف ايرٖت ٚاملٓاقػ١ ٚايعسٚد

 : تدزٜظ املكسز األدٚاع ٚاألجٗص٠ املطتمد١َ يف -4

ٌ ايتهٓٛيٛجٝض١        ّ ايطايضب يًٛضضا٥ ايب تعتُد عًض٢ اضضتمدا ِ املعهٛع  ٚ  يف ق٤ٛ فًطف١ إضرتاتٝج١ٝ ايتعً

            ٞ ٚ حاضضب آيض ٍ حضدٜث أ ٘ جٗضاش ذُٛض ٌ طايضب يدٜض ٕ نض ٔ أ ض بساَج ايتٛاؾٌ ا جتُاعٞ   فكضد مت ايتانضدَ  احدٜ ١ٚ 

فري عضدد    نضريو        َٓصيٞ أٚ  ب تٛب   بػس  تٛفس ا ْرتْاَ   تٛض عاع  ٚ  فضظ املٛقٛض َٔض األقضساف املددض١ عًٝٗضاْ 

ايتدزٜباع ايب ايب  ًا األض١ً٦ٚ  ايب تكِ أٚزام ايعٌُٚ   ضٝكّٛ ايطايب حبًٗا. نساض١ األْػط١ٚ 

 : أضايٝب ايتكِٜٛ -5

 املٓاقػاع ٚايب تتِ داخٌ احملاقس٠ ب  املعًِ ٚايطالب . -

 عدد َٔ ايتدزٜباع ايٓظس١ٜ ب  نٌ َٛقٛل . -

 : إعداد ديٌٝ املعًِ -6



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 مت إعداد ديٌٝ املعًِ ايكا٥ِ بايتدزٜظ حٝث  ٌ اآلتٞ : 

 َكد١َ عٔ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع ٚأُٖٝت٘ ٚدٚز نٌ َٔ احملاقس ٚايطالب . - 

 تٛجٝٗاع يهٝف١ٝ اضتمداّ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع . - 

 أٖداف َكسز طسم تدزٜظ ايعا١َ ٚاإلجسا١ٝ٥ . - 

 ت٣ٛ ايعًُٞ ملكسز طسم تدزٜظ َاد٠ ايتمؿـ .احمل - 

 أضايٝب ايتكِٜٛ . - 

 اخط١ ايص١َٝٓ املكرتح١ يتٓفٝر اياْاَج . - 

 اعداد نساض١ األْػط١ ايت٢ تتكُٔ ايتدزٜباع ٚا أْػط١ ايت٢ ٜكّٛ ايطالب حبًٗا  .-

 ثِ مت عسد اديٌٝ املعًِ ٚنساض١ األْػط١ ع٢ً احملهُ  ٚإجسا٤ ايتعدٜالع .

 ئػذاد أدواد انمُبس : –بًَُب ح

 )َٔ إعداد ايباح ١( . إعداد َكٝاع عاداع ايعكٌ -1 

ٖدف املكٝضاع : قٝضاع بعض  عضاداع ايعكضٌ عٓضد طضالب ايضدبًّٛ ايعضاّ ْظضاّ ايعضاّ ايٛاحضد ثؿضـ                -أ 

 تعًِٝ أضاضٞ . –فٝصٜا٤  –نُٝٝا٤ 

ٛ    8تدٜد ذاٚز ايكٝضاع : مت تدٜضد )   -ب  ز قتضٟٛ َٗضاز٠ عكًٝض١   ٖٚضرٙ     ( مثاْٝض١ ذضاٚز   ٚنضٌ ذض

احملاٚز ٖٞ )امل ابس٠   ايتخهِ   ايتٗٛز   اإلؾغا٤ بتفِٗ   ايتفهري مبس١ْٚ   ايتفهري حٍٛ ايتفهري   

 ايتفهري بٛقٛ،   طس، األض١ً٦   ايهفا، َٔ أجٌ ايدق١( .

 عٔ إجسا٤ ؾٝاغ١ ايؿٛز٠ األٚي١ٝ يًُكٝاع : مت ؾٝاغ١ عبازاع نٌ عاد٠ عك١ًٝ يف غهٌ مج١ً تعا -ج 

( عبضاز٠    بٛاقض    96ٜكّٛ ب٘ ايطايب أٚ ٜفهضس بطسٜكتض٘   ٚقضد تهضٕٛ املكٝضاع بؿضٛزت٘ األٚيٝض١ َضٔ )        

( عبضاز٠ يهضٌ عضاد٠ عكًٝض١   ٚبعضد عضسد املكٝضضاع عًض٢ احملهُض  ٚإجضسا٤ ايتعضدٜالع ٚحضرف بعضض             12)

( عبضازاع يهضٌ   10) ( عباز٠  مجٝعٗا َٛجبض١ بٛاقض   80ايعبازاع   تهٕٛ املكٝاع بؿٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ )

عاد٠ عك١ًٝ   ٚقد ب٢ٓ املكٝاع حبٝث ٜتُهٔ نٌ طايب َٔ تدٜد دزج١ اْطبضام ايعبضازاع املعضد٠ عضٔ     

ايعاد٠ ايعك١ًٝ ايب ٜطتمدَٗا يف َٛاقف ذدد٠   ٚذيو ع٢ً َكٝاع يٝهسع املهٕٛ َٔ مخضظ دزجضاع   

 2دزجاع   غري َٛافل =  3=  دزجاع   غري َتاند 4دزجاع   َٛافل =  5َستب١ نايتايٞ:َٛافل بػد٠ = 



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 دزج١ . 400=  5×  80دزج١   ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايدزج١ ايٓٗا١ٝ٥ يًُكٝاع  1دزج١   غري َٛافل بػد٠ = 

 : ؾدم املكٝاع -د

يًتخكل َٔ ؾدم املكٝاع مت عسق٘ ع٢ً عدد َضٔ احملهُض  إلبضدا٤ ايضسأٟ يف ؾضالحٝت٘   ٚنضريو        

١ ايعًُٝضض١ ٚايًغٜٛضض١ ملفضضسداع املكٝضضاع ٚؾضضالحٝت٘ يًتطبٝضضل   َٓاضضضب١ ايعبضضازاع يهضضٌ عضضاد٠ عكًٝضض١   ٚايؿضضخ

 ٚقاَا ايباح ١ بلجسا٤ ايتعدٜالع املطًٛب١ .

 : شَٔ املكٝاع –ٖض 

مت حطضاب شَضضٔ املكٝضضاع حبطضضاب َتٛضضض  ايضضصَٔ ايضضرٟ أْٗضض٢ فٝضض٘ ايطايضضب األٍٚ ٚايطايضضب األخضضري   

 ( دقٝك١ .45اإلجاب١ ع٢ً املكٝاع يف ايتجسب١ ا ضتطالع١ٝ   ٚقد بً  ايصَٔ )

 : حطاب اي باع ٚايؿدم ايراتٞ يًُكٝاع –ٚ 

مت تطبٝل َكٝاع عاداع ايعكٌ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طضالب ايضدبًّٛ ايعضاّ ْظضاّ ايعضاّ ايٛاحضد َضٔ غضري          

ع١ٓٝ ايبخث   ٚأعٝد ايتطبٝل بعد مخط١ عػس َٜٛاا   ثضِ مت حطضاب َعاَضٌ ا زتبضا  بض  ايتطبٝضل األٍٚ       

(   َٚعاَضضٌ ايؿضضدم 0.86َضضٌ ازتبضضا  ضضضبريَإ   ٚبًضض  َعاَضضٌ ثبضضاع املكٝضضاع ) اي ضضاْٞ باضضضتمداّ َعاٚايتطبٝضضل 

ٛقضح َٛاؾضفاع   1(   ٚبريو أؾبح املكٝاع ؾاحل يًتطبٝضل يف ايدزاضض١ احايٝض١   ٚجضدٍٚ )    0.95ايراتٞ ي٘ )  ٜ)

 ايعكٌ . َكٝاع عاداع

 : ا تطام ايداخًٞ يًُكٝاع-ش

ُٝضا بٝٓٗضا    حٝضث ٚجضد ازتبضا  َٛجضب داٍ       مت حطاب ا تطام ايداخًٞ ب  ايعضادع ايعكًٝض١نٌ ف   

(   ٚنضضريو بضض  نضٌ بعضضد يًُكٝضضاع  0.639(   )0.912فُٝضا بٝضضِٓٗ تضضساٚ، بض  )   0.05إحؿضا٥ٝاا عٓضضد َطضضت٣ٛ  

تضضساٚ، بضض   0.05ٚاةُضضٛل ايهًضضٞ يًُكٝضضاع َضضٔ جٗضض١ أخضضس٣   حٝضضث ٚجضضد ازتبضضا  داٍ َٛجضضب عٓضضد َطضضت٣ٛ    

(0.882(   )0.703. ) 



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

44 

 (1جذول )

 ػبداد انؼمم يىاصفبد يمُبس

 أرلبو انؼجبراد انًتغُزاد و
يجًىع 

 انؼجبراد
 انذرجخ

انُسجخ 

% 

 12.5 50 10 10  9  8  7  6  5   4   3   2  1 امل ابس٠ 1

 ايتخهِ بايتٗٛز 2
11  12  13  14  15  16  17  

18  19  20 
10 50 12.5 

 اإلؾغا٤ بتفِٗ 3
21  22  23  24  25  26  27  

28  29  30 
10 50 12.5 

 ايتفهري مبس١ْٚ 4
31  32  33  34  35  36  37  

38  39  40 
10 50 12.5 

 ايتفهري حٍٛ ايتفهري 5
41  42  43  44  45  46  47  

48  49  50 
10 50 12.5 

 ايتفهري بٛقٛ، 6
51  52  53  54  55  56  57  

58  59  60 
10 50 12.5 

 طس، األض١ً٦ 7
61  62  63  64  65  66  

67  68  69  70 
10 50 12.5 

 ايهفا، َٔ أجٌ ايدق١ 8
71  72  73  74  75  76  77  

78  79  80 
10 50 12.5 

 100 400 80 80:  1 عاداع ايعكٌ )نهٌ( 

 : إعداد بطاق١ َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ -2

َالحظض١  اهلدف َٔ بطاق١ املالحظ١ : قاَا ايباح ض١ بضاإلطالل عًض٢ عضدد َضٔ ايدزاضضاع ٚبطاقضاع          -أ  

َٗازاع ايتدزٜظ ٚاألدا٤ ايتدزٜطٞ ملاد٠ ايعًّٛ يالضتفاد٠ َٓٗا يف تؿُِٝ بطاقض١ َالحظض١ َٗضازاع    

ايتدزٜظ يطالب ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد )ع١ٓٝ ايبخث(   ٖٚدفا بطاق١ املالحظ١ قٝضاع  

 أدا٤ طالب )ع١ٓٝ ايبخث( يف َٗازاع )ايتمطٝ   ايتٓفٝر   ايتكِٜٛ( .

عبضضازاع بطاقضض١ املالحظضض١ : مت ؾضضٝاغ١ عبضضازاع بطاقضض١ املالحظضض١ يف غضضهٌ َٗضضازاع فسعٝضض١  ؾضضٝاغ١ -ب 



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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يًُٗازاع األضاض١ٝ )ايتمطٝ    ايتٓفٝر   ايتكِٜٛ( حٝث تؿف نٌ َٗاز٠ فسع١ٝ أدا٤ أٚ َٗاز٠ ٜكّٛ 

٠ ( َٗازاع فسع١ٝ ملٗاز10( َٗاز٠ بٛاق  )34بٗا طالب )ع١ٓٝ ايبخث(   ٚبً  عدد املٗازاع ايفسع١ٝ )

( َٗازاع فسع١ٝ ملٗاز٠ ايتكِٜٛ   ٚمت ٚق  دزجض١  4( َٗاز٠ فسع١ٝ ملٗاز٠ ايتٓفٝر   )20ايتمطٝ    )

 ( دزج١ .34يهٌ َٗاز٠ فسع١ٝ   ٚبايتايٞ ٜهٕٛ إمجايٞ دزجاع بطاق١ املالحظ١ )

شَٔ تطبٝل بطاق١ املالحظ١ : مت حطاب شَٔ تطبٝل بطاق١ املالحظ١ بصَٔ عسد ايدزع ايضرٟ ٜكضّٛ    –ج  

( دقٝكضض١   ٜٚكضضّٛ املضضدزب أٚ احملاقضضس مبػضضاٖدت٘ أثٓضضا٤ عسقضض٘ يًضضدزع    30يطايضضب بعسقضض٘ ٖٚضضٛ ) ا

 ٚتكُٝ٘ َٔ خالٍ بطاق١ املالحظ١ .

حطاب ؾدم احملهُ  يبطاقض١ املالحظض١ : مت عضسد بطاقض١ املالحظض١ عًض٢ عضدد َضٔ احملهُض  إلبضدا٤            –د  

 ّ ايعضاّ ْظضاّ ايعضاّ ايٛاحضد ملٗضازاع       ايسأٟ حٍٛ ؾالح١ٝ بطاق١ املالحظ١ يكٝاع أدا٤ طالب ايضدبًٛ

ايتدزٜظ   ٚنريو َٓاضب١ املٗازاع ايفسع١ٝ يهٌ َٗاز٠ ز٥ٝط١ٝ ٚايؿخ١ ايع١ًُٝ ٚايًغ١ٜٛ يًعبضازاع  

ٚؾضضالحٝتٗا يًتطبٝضضل   ٚقضضد مت إجضضسا٤ ايتعضضدٜالع املطًٛبضض١ عًضض٢ ؾضضٝاغ١ بعضض  ايعبضضازاع ايضضب مت   

 يف ايدزاض١ احاي١ٝ . طًبٗا   ٚبريو أؾبخا بطاق١ املالحظ١ ؾاح١ يالضتمداّ

حطاب اي باع ٚايؿدم ايراتٞ يبطاق١ املالحظ١ : مت تطبٝل بطاق١ املالحظ١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طضالب   -ٖض 

ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد )َٔ غري عٝٓض١ ايبخضث(   ٚأعٝضد تطبٝكٗضا عًضِٝٗ َضس٠ أخضس٣ بعضد         

ٍ ٚايتطبٝضل اي ضاْٞ   ٚبًض  َعاَضٌ     مخط١ عػس َٜٛاا   ٚمت حطاب َعاٌَ ا زتبا  ب  ايتطبٝل األٚ

(   ٚمبضضا ٜػضضري إىل إٔ بطاقضض١   0.87(   نُضضا بًضض  َعاَضضٌ ايؿضضدم ايضضراتٞ هلضضا )    0.76اي بضضاع هلضضا ) 

املالحظ١ ع٢ً دزج١ عاي١ٝ َضٔ اي بضاع ٚايؿضدم   ٚأْٗضا ؾضاح١ يالضضتمداّ يف ايدزاضض١ احايٝض١           

 ( ٜٛقح َٛاؾفاع بطاق١ َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ .2ٚجدٍٚ )

ا تطضضام ايضضداخًٞ يبطاقضض١ املالحظضض١ : مت حطضضاب ا تطضضام ايضضداخًٞ يبطاقضض١ املالحظضض١ عضضٔ طسٜضضل     -ٚ

حطاب ا زتبا  ب  مجٝ  أبعاد بطاق١ املالحظ١ ملٗازاع )ايتمطٝ    ايتٓفٝر   ايتكِٜٛ( نٌ فُٝا 

( 0.745بِٝٓٗ تضساٚ، بض  )   0.05بٝٓٗا َٔ ج١ٗ   حٝث ٚجد ازتبا  َٛجب داٍ إحؿا٥ٝاا عٓد َطت٣ٛ 

(   ٚنريو مت حطضاب ا زتبضا  بض  نضٌ بعضد َضٔ أبعضاد بطاقض١ املالحظض١ ٚاةُضٛل ايهًضٞ            0.684  )

تضضساٚ، بضض   0.05يًبطاقضض١ َضضٔ جٗضض١ أخضضس٣   حٝضضث ٚجضضد ازتبضضا  َٛجضضب داٍ إحؿضضا٥ٝاا عٓضضد َطضضت٣ٛ   



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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(0.877(   )0.716. ) 

 (2جذول )

 يىاصفبد ثطبلخ يالحظخ يهبراد انتذرَس

 انًهبراد و
اد أرلبو انًهبر

 انفزػُخ

 ػذد 

 انؼجبراد
 انذرجخ

انُسجخ 

% 

 29.3 10 10 10  9  8  7  6  5   4   3   2  1 ايتمطٝ  1

 ايتٓفٝر 2

11  12  13  14  15  16  17  18  

19  20  21  22  23  24  25  26  

27  28  29  30 

20 20 59 

 11.7 4 4 34  33  32  31 ايتكِٜٛ 3

 100 34 34 34 : 1 بطاق١ املالحظ١ )نهٌ( 

 : إعداد اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ يكٝاع بكا٤ أثس ايتعًِ -3

اهلدف َٔ ا ختباز : ٜٗضدف ا ختبضاز إىل قٝضاع ايتخؿضٌٝ األنضادميٞ يطضالب ايضدبًّٛ ايعضاّ ْظضاّ           -أ   

ايعاّ ايٛاحد ملكسز طسم تدزٜظ َاد٠ ايتمؿـ عٓد َطضتٜٛاع بًضّٛ )ايتضرنس   ايفٗضِ   ايتطبٝضل        

 ٌٝ   ايرتنٝب   ايتكِٜٛ( .ايتخً

ؾٝاغ١ َفسداع ا ختباز : مت ؾٝاغ١ األٖداف اإلجسا١ٝ٥ يف غهٌ أض١ً٦ تكٝظ احملت٣ٛ ايعًُٞ ملكسز  -ب 

طسم ايتدزٜظ عٓد َطتٜٛاع بًّٛ يف غهٌ أض١ً٦ اختٝضاز َضٔ َتعضدد   حبٝضث اغضتٌُ نضٌ ضضباٍ عًض٢         

ٚثالثضض١ خطضضا   ٚبًضض  عضضدد أضضض١ً٦   عبضضاز٠ مت ضضٌ زأع ايطضضباٍ ٜعكبٗضضا أزبضض  بضضدا٥ٌ إحضضداُٖا ؾضضخٝخ١  

 ( ضباٍ .40ا ختباز )

ؾضدم احملهُض   ختبضاز ايتخؿضٌٝ األنضادميٞ : مت عضسد ا ختبضاز عًض٢ عضدد َضٔ احملهُض  إلبضدا٤               -ج 

ايسأٟ يف ؾالح١ٝ ا ختباز يكٝاع ايتخؿٌٝ األنادميٞ ملكسز طضسم تضدزٜظ َضاد٠ ايتمؿضـ )غضعب١      

اف ٚايؿضخ١ ايعًُٝض١ ٚايًغٜٛض١ ٚؾضالحٝت٘ يالضضتمداّ   ٚقضد       ايعًّٛ(   ٚنريو قٝاع األض١ً٦ يألٖد

 قاَا ايباح ١ بلجسا٤ ايتعدٜالع املطًٛب١ ف٢ ؾٝاغ١ بع  األض١ً٦ .

حطضضاب اي بضضاع ٚايؿضضدم ايضضراتٞ  ختبضضاز ايتخؿضضٌٝ األنضضادميٞ : حٝضضث مت حطضضاب ثبضضاع َطضضتٜٛاع    -د 

بٝضضل عًضض٢ عٝٓضض١ َضضٔ طضضالب ا ختبضضاز نضضٌ عًضض٢ حضضدٙ ٚيالختبضضاز نهضضٌ باضضضتمداّ طسٜكضض١ إعضضاد٠ ايتط 



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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(   0.86ايدبًّٛ ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد )َٔ غري ع١ٓٝ ايبخضث(   ٚبًض  َعاَضٌ اي بضاع يالختبضاز )     

 ( .0.92ٚبً  َعاٌَ ايؿدم ايراتٞ ي٘ )

حطضضاب اإلتطضضام ايضضداخًٞ  ختبضضاز ايتخؿضضٌٝ األنضضادميٞ يكٝضضاع بكضضا٤ أثضضس ايضضتعًِ : مت حطضضاب٘ عضضٔ   -ٙ

مجٝضض  أبعضضاد ا ختبضضاز نضضٌ فُٝضضا بٝٓٗضضا )ايتضضرنس   ايفٗضضِ   ايتطبٝضضل   طسٜضضل حطضضاب ا زتبضضا  بضض  

تساٚ، بض    0.05ايتخًٌٝ   ايرتنٝب   ايتكِٜٛ(   حٝث ٚجد ازتبا  َٛجب داٍ إحؿا٥ٝاا عٓد َطت٣ٛ 

(   ٚنريو ب  نٌ بعد ٚاةُٛل ايهًٞ يالختباز َٔ ج١ٗ أخس٣ حٝث ٚجد ازتبا  0.689(   )0.901)

 ( .0.786(   )0.925تساٚ، ب  ) 0.05عٓد َطت٣ٛ  َٛجب داٍ إحؿا٥ٝاا

حطاب شَٔ تطبٝل اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ : مت حطاب ايصَٔ ايضالشّ يتطبٝضل ا ختبضاز حبطضاب      -ٚ 

َتٛض  ايصَٔ ايرٟ اضتغسق٘ أفساد ايع١ٓٝ ا ضتطالع١ٝ يف اإلجاب١ عٔ أض١ً٦ ا ختبضاز   حٝضث بًض     

( ٜٛقضح  3ؾضاحل يالضضتمداّ يف ايدزاضض١ احايٝض١   ٚجضدٍٚ )      ( دقٝك١   ٚبريو أؾبح ا ختباز45)

 َٛاؾفاع اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ .

 (3جذول )

 يىاصفبد اختجبر انتحصُم األكبدًٍَ

 أرلبو األسئهخ طجمًب نًستىَبد ثهىو

 تذكز انًىضىػبد و
فه

 و

تطجُ

 ق

تحهُ

 ل

تزكُ

 ة

تمى

 َى

انذر

 جخ

األهًُ

ح 

انُسج

 َخ

 %10 4 - - 4 3 - 2 1 اف١ ايع١ًُٝايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚاي ك 1

 %10 4 7 - - 6 5 8 - أٖداف تدزٜظ ايعًّٛ 2

 %10 4 - 12 11 10 9 - َٗازاع تدزٜظ ايعًّٛ 3

 %10 4 15 - 16 14 - 13 طسا٥ل تدزٜظ ايعًّٛ 4

 %10 4 - - 20 19 18 17 َداخٌ تدزٜظ ايعًّٛ 5

 %10 4 - 24 23 - 22 21 إةاٖاع حدٜ ١ يف ايتعًِٝ 6

 %10 4 29 28 - - 26 25 ازاشاع عًِ ايفٝصٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ 7

 %10 4 35 - 34 27 - 38 املدخٌ املفاُٖٝٞ ٚدٚز٠ ايتعًِ 8

 %7.5 4 - 30 33 39 40 - خسا٥  املفاِٖٝ 9



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

45 

 أرلبو األسئهخ طجمًب نًستىَبد ثهىو

 تذكز انًىضىػبد و
فه

 و

تطجُ

 ق

تحهُ

 ل

تزكُ

 ة

تمى

 َى

انذر

 جخ

األهًُ

ح 

انُسج

 َخ

 %12.5 5 - 31 32 - - 37 36 املداخٌ ايبخ ١ٝ يف ايتدزٜظ 10

 %100 40 4 5 9 7 7 8 املٛقٛعاع نهٌ 

 خ انجحج :تطجُك تجزث

ايتطبٝل ايكبًٞ ألدٚاع ايكٝاع حطاب ايتجاْظ يعٝٓض١ ايبخضث   حٝضث مت تطبٝضل أدٚاع ايتكضِٜٛ      -1

 اآلت١ٝ :

 َكٝاع عاداع ايعكٌ . -أ 

 بطاق١ َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ . -ب 

 ( تٛقح ذيو .6(   )5(   )4اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ .    ٚاجدٍٚ ) -ج 

د ؾٝاغت٘ ٚفل اضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع ألفساد تدزٜظ َكسز طسم تدزٜظ َاد٠ ايتمؿـ املعا -2

 اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث( .

ايتطبٝل ايبعدٟ ألدٚاع ايكٝاع   ٚذيو بعد ا ْتٗا٤ َٔ تدزٜظ َٛقٛعاع َكضسز طضسم تضدزٜظ     -3

َاد٠ ايتمطٝ  باضتمداّ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع يًُجُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث(   حٝضث  

 ل أدٚاع ايكٝاع   ٚمت ايتؿخٝح ٚأجسٜا املعاجاع اإلحؿا١ٝ٥ هلا .أعٝد تطبٝ

ايتطبٝل ايبعدٟ املبجٌ  ختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ   ٚذيو بعد َسٚز ثالثض١ أضضابٝ  َضٔ اْتٗضا٤      -4

 ايتطبٝل ايبعدٟ ألدٚاع ايتكِٜٛ .



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 (4جذول )

انًتىسط انحسبثٍ واالَحزاف انًؼُبرٌ وانىسُط ويؼبيم 

 ػبداد انؼمم االنتىاء نًتغُز

ألفزاد انًجًىػخ انتجزَجُخ )ػُُخ انجحج( لجم تُفُذ تجزثخ 

 (16انجحج    )ٌ = 

 انًتغُزاد و
انًتىسط 

 انحسبثٍ

االَحزاف 

 انًؼُبرٌ
 انىسُط

يؼبيم 

 االنتىاء

     عاداع ايعكٌ 

 1.168 25.15 3.16 26.38 امل ابس٠ 1

 0.696 23.15 4.312 24.94 ايتخهِ بايتٗٛز 2

 0.354- 27.14 4.319 26.63 غا٤ بتفِٗاإلؾ 3

 1.055 24.11 2.53 25 ايتفهري مبس١ْٚ 4

 1.163 24.15 3.483 25.5 ايتفهري حٍٛ ايتفهري 5

 1.549 20.18 4.745 22.63 ايتفهري بٛقٛ، 6

 1.876- 29.33 3.119 27.38 طس، األض١ً٦ 7

 1.072 27.84 3.246 29 ايهفا، َٔ أجٌ ايدق١ 8

 0.059 201.05 25.94 201.56 ٌ )نهٌ(عاداع ايعك 

( ٚايضضرٟ ٜػضضري إىل املتٛضضض  احطضضابٞ ٚا سضضساف املعٝضضازٟ ٚايٛضضضٝ  َٚعاَضضٌ 4ٜتكضضح َضضٔ جضضدٍٚ ) 

ا يتٛا٤ ملتغري عاداع ايعكٌ ألفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث( إٔ َعضاَالع ا يتضٛا٤ ألبعضاد َضتغري     

( ٚمبضا ٜػضري إىل إٔ تًضو األبعضاد     3-)   )3( أٟ بض  )  1.876-(  )1.549عاداع ايعكٌ تساٚحضا بض  )  

تك  داخٌ املٓخ٢ٓ املعتدٍ ايطبٝعٞ ٚمبا ٜدٍ ع٢ً ةضاْظ أفضساد اةُٛعض١ ايتجسٜبٝض١ )عٝٓض١ ايبخضث( يف       

 أبعاد َتغري عاداع ايعكٌ قبٌ تٓفٝر ةسب١ ايبخث .

انًتىسط انحسبثٍ واالَحزاف انًؼُبرٌ وانىسُط  (5جذول )

تىاء نًتغُز يالحظخ يهبراد انتذرَس ألفزاد ويؼبيم االن

)ػُُخ انجحج( لجم تُفُذ تجزثخ انجحج )ٌ = انًجًىػخ انتجزَجُخ 

16) 

 انًتغُزاد و
انًتىسط 

 انحسبثٍ

االَحزاف 

 انًؼُبرٌ
 انىسُط

يؼبيم 

 االنتىاء

     َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ : 

 0.419 2.12 0.931 2.25 ايتمطٝ  1



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 0.783 6.84 1.571 7.25 ايتٓفٝر 2

 2.34- 10.52 0.5 1.13 ايتكِٜٛ 3

 0.111 10.48 2.159 10.63 َٗازاع ايتدزٜظ )نهٌ( 

( ٚايضضرٟ ٜػضضري إىل املتٛضضض  احطضضابٞ ٚا سضضساف املعٝضضازٟ ٚايٛضضضٝ  َٚعاَضضٌ 5ٜتكضضح َضضٔ جضضدٍٚ ) 

تٓفٝضر ةسبض١   ا يتٛا٤ ملتغري َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ ألفساد اةُٛعض١ ايتجسٜبٝض١ )عٝٓض١ ايبخضث( قبضٌ      

( 3(   أٟ بض  )  2.34-(   )0.783ايبخث إٔ َعاَالع ا يتٛا٤ ألبعاد َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ تساٚحا بض  ) 

ضدٍ عًضض٢ ةضضاْظ أفضضساد     3-  ) ػضضري إىل إٔ تًضضو األبعضاد تكضض  داخضضٌ املٓخٓضض٢ املعتضدٍ ايطبٝعضضٞ   ٚمبضضاٜ  ( ٚمبضاٜ 

 ايبخث . حظ١ َٗازاع ايتدزٜظ قبٌ تٓفٝر ةسب١اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث( يف أبعاد َتغري َال

انًتىسط انحسبثٍ واالَحزاف انًؼُبرٌ وانىسُط  (6جذول )

ويؼبيم االنتىاء نًتغُز اختجبر انتحصُم األكبدًٍَ ألفزاد 

)ػُُخ انجحج( لجم تُفُذ تجزثخ انجحج )ٌ = انًجًىػخ انتجزَجُخ 

16) 

 انًتغُزاد و
انًتىسط 

 انحسبثٍ

االَحزاف 

 رٌانًؼُب
 انىسُط

يؼبيم 

 االنتىاء

     اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ : 

 0.822 2.3 0.73 2.5 ايترنس 1

 0.33 1.48 0.727 1.56 ايفِٗ 2

 0.475 1.4 0.632 1.5 ايتطبٝل 3

 0.449- 1.78 0.602 1.69 ايتخًٌٝ 4

 0.331- 1.25 0.514 1.19 ايرتنٝب 5

 0.134 0.73 0.447 0.75 ايتكِٜٛ 6

 0.362 8.94 2.073 9.19 ز ايتخؿٌٝ األنادميٞ )نهٌاختبا 

( ٚايضرٟ ٜػضري إىل املتٛضض  احطضابٞ ٚا سضساف املعٝضازٟ ٚايٛضضٝ  َٚعاَضٌ         6ٜتكح َضٔ جضدٍٚ )   

ا يتٛا٤ ملتغري اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ ألفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث( قبٌ تٓفٝضر ةسبض١   

( 0.331 -(   )0.822عاد َتغري اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ تساٚحا بض  ) ايبخث إٔ َعاَالع ا يتٛا٤ ألب

(   ٚمبا ٜػري إىل إٔ تًو األبعاد تك  داخٌ املٓخ٢ٓ املعتدٍ ايطبٝعٞ   ٚمبا ٜدٍ ع٢ً 3-(   )3أٟ ب  ) 



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ر ةاْظ أفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث( يف أبعاد َتغري اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ قبضٌ تٓفٝض  

 ةسب١ ايبخث .

 ػزض ويُبلشخ انُتبئج :

 اختجبر صحخ انفزض األول :

بض  َتٛضضط٢ دزجضاع أفضساد      0.05ٜٓـ ايفسد األٍٚ ع٢ً   ٜٛجد فضسم داٍ إحؿضا٥ٝاا عٓضد َطضت٣ٛ      

 اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ يف ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعدٟ يف َكٝاع عاداع ايعكٌ   ٚيؿاحل ايكٝاع ايبعدٟ   .

سد األٍٚ قاَا ايباح ض١ بضايتعسف عًض٢ د يض١ ايفضسٚم بض  ايكٝاضض  ايكبًضٞ         ٚ ختباز ؾخ١ ايف

ٚايبعضضدٟ ألفضضساد اةُٛعضض١ ايتجسٜبٝضض١ )عٝٓضض١ ايبخضضث( يف َضضتغرياع َكٝضضاع عضضاداع ايعكضضٌ قٝضضد ايدزاضضض١    

(   7ٚنريو ايتعسف ع٢ً ق٠ٛ ايتاثري ٚايفسٚم يف ْطضب ايتخطضٔ امل٦ٜٛض١   ْٚطضب ايهطضب يبًٝضو ٚجضدٚىل )       

 إ ذيو .( ٜٛقخ8)

 (7جذول )

 2انًتىسط انحسبثٍ واالَحزاف انًؼُبرٌ ودالنخ انفزوق وئَتب

ولىح تأحُزهب ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ نًتغُز ػبداد 

 (16انؼمم ألفزاد انًجًىػخ انتجزَجُخ )ػُُخ انجحج( )ٌ = 

 و
انًتغُزا

 د

انًستىي 

انًؼُبر

ٌ 

انمُبس 

 انمجهٍ

انمُبس 

 انجؼذٌ

انفزوق 

ثٍُ 

طبانًتىس

 د

لًُخ 

)د( 

انًحسىث

 ح

يستىي 

انذالن

 ح

ئَتب

2 

لىح 

انتأحُ

 ع و ع و ر

           عاداع ايعٌك 

 50 امل ابس٠ 1
26.3

8 
 قٟٛ 0.93 داٍ 13.85 18.18 3.983 44.56 3.16

2 
ايضضضضضضضضضضضضضضضضضضتخهِ 

 بايتٗٛز
 عايٞ 0.7 داٍ 5.9 12.19 6.742 37.13 4.312 24.94 50

 50 اإلؾغا٤ بتفِٗ 3
26.6

3 
 قٟٛ 0.90 داٍ 10.97 17.93 4.633 44.56 4.319

4 
ايضضضضضضضضضضضضضضضضضتفهري 

 مبس١ْٚ
 قٟٛ 0.97 داٍ 20.88 19.88 2.68 44.88 2.53 25 50

5 
ايضضضتفهري حضضضٍٛ  

 ايتفهري
50 25.5 

3.48

3 
 قٟٛ 0.94 داٍ 14.94 16.75 2.595 42.25



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 و
انًتغُزا

 د

انًستىي 

انًؼُبر

ٌ 

انمُبس 

 انمجهٍ

انمُبس 

 انجؼذٌ

انفزوق 

ثٍُ 

طبانًتىس

 د

لًُخ 

)د( 

انًحسىث

 ح

يستىي 

انذالن

 ح

ئَتب

2 

لىح 

انتأحُ

 ع و ع و ر

6 
ايضضضضضضضضضضضضضضضضضتفهري 

 بٛقٛ،
50 22.63 

4.74

5 
 قٟٛ 0.88 داٍ 10.55 17.62 7.225 38.25

 قٟٛ 0.93 داٍ 13.69 16.43 3.449 43.81 3.119 27.38 50 ض١ً٦طس، األ 7

8 
ايهفا، َٔ أجٌ 

 ايدق١
50 29 

3.24

6 
 قٟٛ 0.89 داٍ 11.13 16.69 3.049 45.69

 
عضضضاداع ايعكضضضٌ 

 )نهٌ(
400 

201.5

6 

25.9

4 

333.8

8 

34.93

2 
 قٟٛ 0.96 داٍ 18.38 132.32

 ( 102.20= ) 0.0.* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
( ٚايضضرٟ ٜػضضري عًضض٢ املتٛضضض  احطضضابٞ ٚا سضضساف املعٝضضازٟ ٚد يضض١ ايفضضسٚم  7ٜتكضضح َضضٔ جضضدٍٚ ) 

ٚق٠ٛ تاثريٖا ب  ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعدٟ ملتغري عاداع ايعكٌ ألفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )عٝٓض١   2ٚإٜتا

ٟ جُٝض  أبعضاد َضتغري    ب  ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعضد  0.05ايبخث( أْ٘ تٛجد فسٚم داي١ إحؿا٥ٝاا عٓد َطت٣ٛ 

٠ تضاثري تساٚحضا بض               عاداع بكٛض  ٟٚ ٙ ايكٝضاع ايبعضد يف اةضا ايعكٌ ألفضساد اةُٛعض١ ايتجسٜبٝض١ )عٝٓض١ ايبخضث(ٚ 

 )عايٞ( . )ق٣ٛ( 
 (8جذول )

انًستىي انًؼُبرٌ وانًتىسط انحسبثٍ وَست انتحسٍ انًئىَخ وَست 

انؼمم انكست انًؼذل ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ نًتغُز ػبداد 

 (16ألفزاد انًجًىػخ انتجزَجُخ )ػُُخ انجحج( )ٌ = 

 انًتغُزاد و
انًستىي 

 انًؼُبرٌ

انمُبس 

 انمجهٍ

انمُبس 

 انجؼذٌ

انفزوق 

فٍ 

َسجخ 

انتحسٍ 

% 

انتحسٍ 

نصبنح 

 انمُبس

َسجخ 

انكست 

 % و % و انًؼذل

         عاداع ايعكٌ : 

 2.13 ايبعدٟ 36.36 89.12 44.56 52.76 26.38 50 امل ابس٠ 1

 1.94 ايبعدٟ 24.38 74.26 37.13 49.88 24.94 50 ايتخهِ بايتٗٛز 2

 2.81 ايبدٟ 35.86 89.12 44.56 53.26 26.63 50 اإلؾغا٤ بتفِٗ 3

 2.52 ايبعدٟ 39.76 89.76 44.88 50 25 50 ايتفهري مبس١ْٚ 4



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 انًتغُزاد و
انًستىي 

 انًؼُبرٌ

انمُبس 

 انمجهٍ

انمُبس 

 انجؼذٌ

انفزوق 

فٍ 

َسجخ 

انتحسٍ 

% 

انتحسٍ 

نصبنح 

 انمُبس

َسجخ 

انكست 

 % و % و انًؼذل

5 
ايضضضضضضضضضتفهري حضضضضضضضضضٍٛ 

 ايتفهري
 1.89 ايبعدٟ 33.5 84.5 42.25 51 25.5 50

 2.01 ايبعدٟ 31.24 76.5 38.25 45.26 22.63 50 ايتفهري بٛقٛ، 6

 2.44 ايبعدٟ 40.86 87.62 43.81 46.76 23.38 50 طس، األض١ً٦ 7

8 
ايهفضضضضا، َضضضضٔ أجضضضضٌ  

 ايدق١
 2.61 ايبعدٟ 33.38 91.38 45.69 58 29 50

 2.29 ايبعدٟ 33.15 83.47 333.88 50.32 201.56 400 عاداع ايعكٌ )نهٌ(

 ( 2010مية نسب الكسب المعدل لبميك = )* فاع
( ٚايرٟ ٜػري إىل املطت٣ٛ املعٝازٟ ٚاملتٛض  احطضابٞ ْٚطضب ايتخطضٔ امل٦ٜٛض١     8ٜتكح َٔ جدٍٚ ) 

ْٚطب ايهطب املعدٍ ب  ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعدٟ ملتغري عاداع ايعكٌ ألفساد اةُٛعض١ ايتجسٜبٝض١ )عٝٓض١    

امل١ٜٛ٦ ب  ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعدٟ ملتغرياع مجٝ  أبعاد عضاداع  ايبخث( أْ٘ تٛجد فسٚم يف ْطب ايتخطٔ 

%(  40.86ايعكضضٌ )قٝضضد ايدزاضضض١(  ٚيف ؾضضاحل ايكٝضضاع ايبعضضدٟ ٚبٓطضضب تطضضٔ ٦َٜٛضض١ تساٚحضضا بضض  )         

 (.1.89(  )2.81%(   ٚإٔ ْطب ايهطب املعدٍ يبًٝو هلا تساٚحا ب  )24.38)

 يُبلشخ َتبئج انفزض األول :

 : عكٌعاداع اي –أٚ ا 

( ٚايرٟ ٜػري إٍ املتٛض  احطابٞ ٚا سساف املعٝضازٟ ٚقُٝض١ )ع(   7بايسجٛل إىل ْتا٥ج جدٍٚ ) 

ملطت٣ٛ عاداع ايعكٌ ب  ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعدٟ يطالب ايدبًّٛ ايعضاّ ثؿضـ عًضّٛ عٝٓض١      2ٚق١ُٝ إٜتا

اتِٗ يف ايكٝاض  ايكبًٞ ب  َتٛضطاع دزج 0.05ايبخث ٜتكح ٚجٛد فسٚم ذاع د ي١ إحؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ 

ٚايبعدٟ يف مجٝ  ذاٚز َكٝاع عاداع ايعكٌ ٚاملكٝاع نهضٌ ٚيف ؾضاحل ايكٝضاع ايبعضدٟ   حٝضث تساٚحضا       

( يًُكٝاع نهٌ ٖٚٞ داي١ عٓد 18.38( يف ذاٚز املكٝاع ٚبًغا )20.88(   )5.9ق١ُٝ )ع( احملطٛب١ ب  )

ُٓٝتٗضا عٓضد طضالب ايضدبًّٛ ايعضاّ ثؿضـ ايعًضّٛ        ٖٚرا ٜػري إىل ا زتكضا٤ مبطضت٣ٛ عضاداع ايعكضٌ ٚت     0.05

 )ع١ٓٝ ايبخث( .



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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ٚيكٝاع ق٠ٛ تاثري إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع مت حطاب حجِ ايتضاثري عضٔ طسٜضل حطضاب َسبض        

( ٖٚٞ أنا َٔ احد ايفاؾٌ ٚبك٠ٛ 0.97(   )0.70ْطب١ تساٚحا ب  ) n2  ٚقد بً  حجِ ايتاثري *n 2إٜتا

 ٟ( .تاثري ب  )عايٞ( ٚ )قٛ

( ٚايضضرٟ ٜػضضري إىل املطضضت٣ٛ املعٝضضازٟ ٚاملتٛضضض  احطضضابٞ ْٚطضضب    8ٚبضضايسجٛل إىل ْتضضا٥ج جضضدٍٚ )  

ايتخطضضٔ امل٦ٜٛضض١ ْٚطضضب ايهطضضب املعضضدٍ يبًٝضضو بضض  ايكٝاضضض  ايكبًضضٞ ٚايبعضضدٟ ملضضتغري عضضاداع ايعكضضٌ ألفضضساد    

كٝاضض  ايكبًضٞ   اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )عٝٓض١ ايبخضث(   ٚايضرٟ ٜتكضح َٓض٘ ٚجضٛد ْطضب تطضٔ ٦َٜٛض١ بض  اي          

%(   ٚبٓطضب١  24.38%(   )40.86ٚايبعدٟ يف مجٝ  أبعاد َتغري عاداع ايعكٌ ٚبٓطب ١ٜٛ٦َ تساٚحا بض  ) 

%(   ٚيف اةضضاٙ ايكٝضضاع ايبعضضدٟ ألفضضساد اةُٛعضضض١     33.15تطضضٔ ٦َٜٛضض١ يعضضاداع ايعكضضٌ )نهضضٌ( بًغضضضا )     

طب ايهطب املعدٍ يبًٝضو يف   مجٝض  أبعضاد َضتغري عضاداع ايعكضٌ بض        ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث(   ٚنريو تساٚحاْ 

ػضضري إىل فاعًٝضض١  2.29(   ٚبٓطضضب١ نطضضب َعضضدٍ ملضضتغري عضضاداع ايعكضضٌ )نهضضٌ( بًغضضا )     1.89(   )2.81) (   ٚمبضضاٜ 

 ايبخث . إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع يف ت١ُٝٓ َتغري عاداع ايعكٌ بابعادٙ )قٝد ايبخث( ٚألفساد ع١ٓٝ

ِ املعهٛع ضاعد يف ت١ُٝٓ عاداع ايعكٌ اي ُا١ْٝ ايضب مت  ٚتعصٚ ايباح ١ تًو ايٓتا٥ج بإ ايتعً

قٝاضٗا حٝث ٜٛفس ايتعًِ املعهٛع األْػط١ ٚايتدزٜباع ايؿف١ٝ ٚايب ت ري تفهري ايطالب ٚتفضصِٖ عًض٢   

األض١ً٦ ٚطس، املػضهالع ٚذاٚيض١ حًضٗا   نُضا تضبدٟ إىل َسْٚض١ ايضتفهري يضدِٜٗ َض  طبٝعض١ طضسم تضدزٜظ             

ايتفهري بدق١ ٚاملس١ْٚ مبا قكل األٖضداف املسجض٠ٛ   حٝضث ايضتعًِ املعهضٛع ٜطضاعد        ايعًّٛ فٗٞ تكل أٜكاا

ع٢ً جعٌ املتعًِ ذٛز ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ   ٚبايتايٞ فٗضٛ ٜطضع٢ إلعُضاٍ عكًض٘ ٚفهضسٙ ٜٚبتعضد عضٔ ايتطضسل         

تُٓٝتٗضا  ٚايتٗٛز ٜٚتاٌَ نٌ َا ٜكّٛ ب٘ ٖٚرا َا ظٗس يف تُٓٝض١ عضاداع ايعكضٌ   نُضا إٔ عضاداع ايعكضٌ ٜضتِ        

عٓد َعاج١ املتعًِ ٚاضتكباي٘ يًُعًَٛاع ٚتٓظُٝٗا ٚثصٜٓٗا يف ايرانس٠ بعٝد٠ املد٣ تؿبح ض١ًٗ ايترنس 

 ٚايتطبٝل ٚبايتايٞ تهٕٛ يدٜ٘ عاداع عك١ًٝ َتكد١َ تؿبح ض١ًٗ املُازض١ .

(   دزاضض١  Johrson , 2013ٚتتفل ٖرٙ ايٓتا٥ج َ  ْتا٥ج دزاضاع ٚحبٛ  نٌ َضٔ : )جسضضٕٛ   

(   )ٚقخ٢ حبضاب  2013(   )زاْٝا إبساِٖٝ 2016(   )إهلاّ غًيب 2015(   )ضاز٠ املغريٟ 2015ٌ ايطٝد )ْبٝ

 ( يف قسٚز٠ اضتمداّ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بٛج٘ عاّ يف تدزٜظ ايعًّٛ .2013

األٍٚ   ٚنضريو  ( مت ايتخكل َٔ ؾخ١ ايفسد 8(   )7َٚٔ خالٍ عسد َٚٓاقػ١ ٚتفطري جدٚيٞ )



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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 ايطباٍ األٍٚ َٔ أض١ً٦ ايبخث .

 : ايفسد اي اْٞ

بض  َتٛضضط٢ دزجضاع     0.05ٜٓـ ايفسد اي اْٞ ع٢ً أْض٘   ٜٛجضد فضسم داٍ إحؿضا٥ٝاا عٓضد َطضت٣ٛ        

أفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ يف ايكٝاض  ايكبًضٞ ٚايبعضدٟ يف بطاقض١ َالحظض١ َٗضازاع ايتضدزٜظ   ٚيؿضاحل        

 ايكٝاع ايبعدٟ 

ز ؾضخ١ ايفضسد اي ضاْٞ مت حطضاب املتٛضضطاع احطضاب١ٝ   ا سضساف املعٝضازٟ يضدزجاع          ٚ ختبا 

طالب اةُٛعض١ ايتجسٜبٝض١ يف بطاقض١ َالحظض١ َٗضازاع ايتضدزٜظ ايكبًضٞ ٚايبعضدٟ ٚنضريو حطضاب قُٝض١            

 ( ٜٛقخإ ذيو .10(  )9)ع(  ٚجدٚيٞ )

 (9جذول )

 2بانًتىسط انحسبثٍ واإلَحزاف انًؼُبرٌ ودالنخ انفزوق وئَت

ولىح انتأحُز ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ نًالحظخ يهبراد 

 (16انتذرَس ألفزاد انًجًىػخ انتجزَجُخ )ػُُخ انجحج(  )ٌ= 

 انًتغُزاد
انًستىي 

 انًؼُبرٌ

انمُبس 

 انمجهٍ

انمُبس 

 انجؼذٌ
انفزق ثٍُ 

 انًتىسطبد

لًُخ )د( 

 انًحسىثخ

يستىي 

 انذالنخ
 2ئَتب

لىح 

 انتأحُز
 ع و ع و

         َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ

 قٟٛ 0.95 داٍ 17.67 6.06 0.946 8.31 0.931 2.25 10 ايتمطٝ -أ

 قٟٛ 0.97 داٍ 21.95 10.25 0.894 17.5 1.571 7.25 20 ايتٓفٝر -ب

 قٟٛ 0.89 داٍ 11.16 2.31 0.629 3.44 0.5 1.13 4 ايتكِٜٛ –ج 

َالحظضضضضض١  -د

َٗضضضضضضضضضضضضضضضضضضازاع 

ايتضضضضضضضضضضضضضضدزٜظ 

 )نهٌ(

 قصٟ 0.98 داٍ 28.65 18.62 1.291 29.25 2.159 10.63 34

 ( .2.131= ) 0.05* ق١ُٝ )ع( اجدٚي١ٝ عٓد َطت٣ٛ 

 2( ٚايرٟ ٜػري إىل املتٛض  احطابٞ ٚا سساف املعٝازٟ ٚد ي١ ايفسٚم ٚإٜتا9ٜتكح َٔ جدٍٚ ) 

ايتجسٜبٝض١ )عٝٓض١    ٚق٠ٛ ايتاثري ب  ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعدٟ ملالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ ألفضساد اةُٛعض١  

ب  ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعضدٟ جُٝض  أبعضاد َضتغري      0.05ايبخث( أْ٘ تٛجد فسٚم داي١ إحؿا٥ٝاا عٓد َطت٣ٛ 



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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 َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظ )قٝد ايدزاض١( ٚيف اةاٙ ايكٝاع ايبعدٟ   ٚبك٠ٛ تاثري )قٟٛ( .

 (11جذول )

َخ انًستىي انًؼُبرٌ وانًتىسط انحسبثٍ وَست انتحسٍ انًئى

وَست انكست انًؼذل ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ نًتغُز 

 (16يالحظخ يهبراد انتذرَس ألفزاد )ػُُخ انجحج( )ٌ = 

 انًتغُزاد
انًستىي 

 انًؼُبرٌ

انمُبس 

 انمجهٍ

انمُبس 

 انجؼذٌ

انفزق 

ثٍُ 

َسجخ 

انتحسٍ 

% 

انتحسٍ 

نصبنح 

 انمُبس

َست 

انكست 

 % و % و انًؼذل

       زٜظ :َالحظ١ َٗازاع ايتد

 1.97 ايبعدٟ 60.6 83.1 8.31 22.5 2.25 10 ايتمطٝ  -أ

 1.86 ايبعدٟ 51.25 87.5 17.5 36.25 7.25 20 ايتٓظِٝ -ب

 2.01 ايبعدٟ 57.75 86 3.44 28.25 1.13 4 ايتكِٜٛ -ج

َالحظضضض١ َٗضضضازاع  -د

 ايتدزٜظ )نهٌ(
 1.95 ايبعدٟ 54.75 86.01 29.25 31.26 10.63 34

 (201كسب المعدل " لبالك " = )* نسبة ال
( ٚايرٟ ٜػري إىل املطت٣ٛ املعٝازٟ ٚاملتٛض  احطابٞ ْٚطب ايتخطضٔ امل٦ٜٛض١   10ٜتكح َٔ جدٍٚ ) 

ْٚطضضب ايهطضضب املعضضدٍ بضض  ايكٝاضضض  ايكبًضضٞ ٚايبعضضدٟ ملضضتغري َالحظضض١ َٗضضازاع ايتضضدزٜظ ألفضضساد اةُٛعضض١    

تخطضٔ امل٦ٜٛض١ جُٝض  أبعضاد َضتغري َالحظض١ َٗضازاع        ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث( أْ٘ تٛجد فسٚم ب  ْطب١ اي

 ( .1.86(   )2.01ايتدزٜظ ٚيف اةاٙ ايكٝاع ايبعدٟ ٚبٓطب نطب َعدٍ تساٚحا ب  )

 يُبلشخ َتبئج انفزض انخبٍَ :

 : بطاق١ َالحظ١ َٗازاع ايتدزٜظثاْٝا 

عٝازٟ ٚقُٝض١ )ع(  ( ٚايرٟ ٜػري إىل املتٛض  احطابٞ ٚا سساف امل9بايسجٛل إىل ْتا٥ج جدٍٚ ) 

ملطت٣ٛ َٗازاع ايتدزٜظ ب  ايكٝاضض  ايكبًضٞ ٚايبعضدٟ يطضالب ايضدبًّٛ ايعضاّ ثؿضـ عًضّٛ          2ٚق١ُٝ إٜتا

ب  َتٛضطاع دزجضاتِٗ يف ايكٝاضض     0.05ع١ٓٝ ايبخث ٜتكح ٚجٛد فسٚم ذاع د ي١ إحؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ 

طاق١ نهٌ ٚيف ؾاحل ايكٝاع ايبعدٟ حٝث ايكبًٞ ٚايبعدٟ يف مجٝ  ذاٚز بطاق١ املالحظ١ ٚنريو يف ايب

( يف 28.65( يف ذضضاٚز بطاقضض١ املالحظضض١ ٚبًغضضا )  11.16(   )21.95تساٚحضضا قُٝضض١ )ع( احملطضضٛب١ بضض  )  



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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ٖٚرا ٜػري إىل لٛ َٗضازاع ايتضدزٜظ عٓضد طضالب ايضدبًّٛ ايعضاّ        0.05بطاق١ املالحظ١ نهٌ ٖٚٞ داي١  عٓد 

 ثؿـ ايعًّٛ ع١ٓٝ ايبخث .

اثري إضضرتاتٝج١ٝ ايضتعًِ املعهضٛع عًض٢ تُٓٝض١ َٗضازاع ايتضدزٜظ مت حطضاب حجضِ          ٚيكٝاع ق٠ٛ تض  

( ٖٚٞ 0.95(   )0.98قِٝ تساٚحا ب  ) n2ٚقد بً  حجِ ايتاثري  n1ايتاثري عٔ طسٜل حطاب َسب  إٜتا 

 أنا َٔ احد ايفاؾٌ ٚبك٠ٛ تاثري )قٟٛ( .

عٝضضازٟ ٚاملتٛضضض  احطضضابٞ ْٚطضضب  ( ٚايضضرٟ ٜػضضري إىل املطضضت٣ٛ امل 10ٚبضضايسجٛل إىل ْتضضا٥ج جضضدٍٚ )  

ايتخطٔ امل١ٜٛ٦ ْٚطب ايهطب املعدٍ يبًٝو بض  ايكٝاضض  ايكبًضٞ ٚايبعضدٟ ملضتغري َٗضازاع ايتضدزٜظ ألفضساد         

اةُٛعضض١ ايتجسٜبٝضض١ )عٝٓضض١ ايبخضضث( ٚايضضرٟ ٜتكضضح فٝضض٘ ٚجضضٛد ْطضضب تطضضٔ ٦َٜٛضض١ بضض  ايكٝاضضض  ايكبًضضٞ   

%( ْٚطضب  1.25%(   )60.6ٓطضب ٦َٜٛض١ تساٚحضا بض  )    ٚايبعدٟ يف مجٝ  أبعاد َتغري َٗضازاع ايتضدزٜظ ٚب  

%( ٚيف اةضاٙ ايكٝضاع ايبعضدٟ   ٚنضريو تساٚحضا ْطضب ايهطضب        45.75تطٔ ملٗازاع ايتدزٜظ نهٌ بًغا )

(   ٚبٓطضب نطضب َعضدٍ ملضتغري َٗضازاع      1.86(   )2.01املعدٍ يبًٝو يف مجٝ  أبعضاد َٗضازاع ايتضدزٜظ بض  )    

ا ٜػضضري إىل فاعًٝضض١ إضضضرتاتٝج١ٝ ايضضتعًِ املعهضضٛع يف تُٓٝضض١ َٗضضازاع   (    ضض1.95ايتضضدزٜظ نهضضٌ َكضضدازٖا ) 

 ايتدزٜظ بابعادٖا املمتًف١ ألفساد ع١ٓٝ ايبخث 

ٚتعصٚ ايباح ١ ٖرٙ ايٓتا٥ج بإ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع ضاعدع يف ت١ُٝٓ َٗازاع ايتدزٜظ  

ٕ ايؿضفٛف املعهٛضض١ متهضٔ املعًضِ     ٚايتمطٝ  ٚايتٓفٝر ٚايتكِٜٛ يطالب ايدبًّٛ ايعاّ ثؿـ ايعًّٛ حٝث أ

َضٔ قكضضا٤ َصٜضد َضضٔ ايٛقضضا ملتابعض١ َٗضضازاع ايطضالب عٓضضد عسقضضِٗ يًضدزٚع ايعًُٝضض١ يضريو تتضضٝح ايفسؾضض١       

يًطالب يف ايتفاعٌ ٚايتخاٚز ٚاملٓاقػ١ َ  بعكِٗ ايبع    نُا أِْٗ ٜطتطٝعٛا َػاٖد٠ ايفٝدٜٖٛاع ايب 

    ٜ صٜضضد َضٔ قضضدزتِٗ عًضض٢ ايرتنٝضص ٚتطبٝضضل َضا جضضا٤ فٝٗضضا      تعضسد عًضضِٝٗ أن ضس َضضٔ َضس٠ يف املٓضضصٍ األَضضس ايضرٟ 

ٚاملُازض١ ايع١ًُٝ بعد ذيو ف٢ ٚقا احملاقساع حٝضث ٜتضٛفس ايٛقضا    نُضا إٔ ايضتعًِ املعهضٛع ٜضٛفس فسؾضاا         

جٝد٠ يتطبٝل اضرتاتٝجٝاع ايتعًِ ايٓػ  بطٗٛي١ ٜٚطضس   نُضا أْض٘ ٜتضٝح ايفسؾض١ يًُعًضِ يتكضدِٜ ايضدعِ         

   2012تاجٕٛ إىل اضتفطازاع .ٚتتفل ٖرٙ ايٓتا٥ج َ  ْتا٥ج دزاضب )َٓاٍ حطٔ املٓاضب يًطالب ايرٜٔ ق

( َٔ أ١ُٖٝ ايتدزٜب ع٢ً َٗازاع ايتدزٜظ ملعًُٞ ايعًّٛ حدٜ ٞ ايتمضسج ٚذيضو يف قض٤ٛ أُٖٝض١ ايضدٚز      2011

ً   2ايرٟ ٜكّٛ ب٘ َعًِ املعًِ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚقسٚز٠ إٔ ٜهضٕٛ عضٌ ٚقُٝض١ إٜتضا     ٝضو ٣  َٚعضدٍ ايهطضب يب



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 َطت٣ٛ عاٍ َٔ َٗازاع ايتدزٜظ .

( مت ايتخكل َٔ ؾخ١ ايفضسد اي ضاْٞ   10(   )9َٚٔ خالٍ عسد َٚٓاقػ١ ٚتفطري ْتا٥ج جدٚيٞ ) 

 ٚنريو ا جاب١ ع٢ً ايطباٍ اي اْٞ .

 : ايفسد اي ايث

ٛجد فضسم داٍ إحؿضا٥ٝاا عٓضد َطضت٣ٛ      بض  َتٛضضط٢ دزجضاع أفضساد      0.05ٜٓـ ايفسد اي ايث ع٢ً أْ٘  ٜ 

 ايبعد٣  . ُٛع١ ايتجسٜب١ٝ يف ايكٝاض  ايكب٢ً  ٚايبعدٟ  ختباز ايتخؿٌ األنادميٞ يؿاحل ايكٝاعاة

 ايضث مت حطضاب املٓٛضضطاع احطضاب١ٝ  ٚاألسضساف املعٝضاز٣  ٚقُٝضض١       ٚ ختبضاز ؾضخ١ ايفضسد اي   

 ( ٜٛقخإ ذيو  12(   ٚ)  11َٚعدٍ ايهطب يبًٝو   ٚجدٚىل )  2(  ٚق١ُٝ إٜتا)ع
 (11جذول )

ولىح  2نًتىسط انحسبثٍ واالَحزاف انًؼُبرٌ ودالنخ انفزوق وئَتبا

تأحُزهب ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ نًتغُز اختجبر انتحصُم 

 (16األكبدًٍَ ألفزاد انًجًىػخ انتجزَجُخ )ػُُخ انجحج(  )ٌ= 

 انًتغُزاد و
 انًستىي

 انًؼُبرٌ

انمُبس 

 انمجهٍ

انمُبس 

 انجؼذٌ

انفزوق 

ثٍُ 

 انًتىسطبد

ًخ )د( لُ

 انًحسىثخ

يستىي 

 انذالنخ
ئَتب
2

 
لىح 

 انتأحُز
 ع و ع و

         اختباز ايتخؿٌٝ 3

 قٟٛ 0.91 داٍ 12.1 5.19 1.493 7.69 0.73 2.5 9 ترنس -أ 

 قٟٛ 0.92 داٍ 13.58 5.5 1.381 7.06 0.727 1.56 9 فِٗ -ب 

 ٟٛق 0.87 داٍ 9.92 2.56 0.772 4.06 0.632 1.5 6 تطبٝل -ج 

 عايٞ 0.79 داٍ 8.37 1.75 0.512 3.44 0.602 1.69 6 تًٌٝ -د 

 قٟٛ 0.90 داٍ 11.47 2.19 5..0 3.38 0.544 1.19 5 تسنٝب -ٙ 

 قٟٛ 0.90 داٍ 11.9 2.44 0.655 3.19 0.447 0.75 5 تكِٜٛ -ٚ 

 

اختبضضضضضضضضاز  -ش

ايتخؿضضضضضضضضضضضضضضٌٝ 

 )نهٌ(

 قٟٛ 0.99 داٍ 27.38 12.63 3.423 28.82 2.073 9.19 40

 ( 102.20= ) 0.0.* قيمة )ت( الجدولة عند مستوى 
ٔ جدٍٚ ) إٜتضا   11ٜتكحَ  د يض١ ايفضسٚمٚ   ٟٚ ا سساف املعٝاز  ٚٞ ػري إىل املتٛض  احطاب  ٜٟ اير  ٚ)2   ٠ ٚقٛض



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٞ ألفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث(  ٌ األنادمي ٟ ملتغري اختباز ايتخؿٝ ايبعد  ٚٞ تاثريٖا ب  ايكٝاض  ايكبً

طت٣ٛ أْ٘ تٛجد  ٞ         0.05فسٚم داي١ إحؿا٥ٝاا عٓدَ  ٌ األنضادمي ٟ ملضتغري اختبضاز ايتخؿٝض ايبعضد  ٚٞ ب  ايكٝاضض  ايكبًض

بك٠ٛ تاثري تساٚحا ب   ٟٚ ٙ ايكٝاع ايبعد يف اةا  )ق٣ٛ(  )عايٞ( . ألفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث(ٚ 

 (12جذول )

ىَخ انًستىي انًؼُبرٌ وانًتىسط انحسبثٍ وَست انتحسٍ انًئ

وَست انكست انًؼذل نجالن ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ 

 نًتغُز اختجبر انتحصُم األكبدًٍَ

 (16ألفزاد انًجًىػخ انتجزَجُخ )ػُُخ انجحج(  )ٌ =  

انًتغُزا

 د

انًستىي 

انًؼُبر

ٌ 

انمُبس 

 انمجهٍ

انمُبس 

 انجؼذٌ
انفزق 

ثٍُ 

َسجخ 

انتحس

% ٌ 

انتحس

 ٌ

نصبنح 

انمُب

 س

َست 

انكست 

انًؼذ

 ل
 % و % و

        اختباز ايتخؿٌٝ :

 2.5 9 ترنس -أ
27.7

8 
 2.08 ايبعدٟ 57.66 85.44 7.69

 1.97 ايبعدٟ 61.11 78.44 7.06 17.33 1.56 9 فِٗ -ب

 4.06 25 1.5 6 تطبٝل -ج
67.6

7 
 1.85 ايبعدٟ 42.67

 6 تًٌٝ -د
1.6

9 
 2.11 ايبعدٟ 29.16 57.33 3.44 28.17

 1.87 ايبعدٟ 43.8 67.6 3.28 23.8 1.19 5 تسنٝب -ٙ

 1.92 ايبعدٟ 48.8 63.8 3.19 15 0.75 5 تكِٜٛ -ٚ

ٌ   -ش اختبضضضضاز ايتخؿضضضٝض

)ٌ  )نه
40 9.19 22.98 

28.8

2 
 1.97 ايبعدٟ 49.07 72.05

 (201* نسبة الكسب المعدل " لبالك " = )
ب ايتخطضٔ امل٦ٜٛض١   ( ٚايرٟ ٜػري إىل املطت٣ٛ املعٝازٟ ٚاملتٛض  احطابٞ ْٚط12ٜتكح َٔ جدٍٚ ) 

ْٚطب ايهطب املعضدٍ بض  ايكٝاضض  ايكبًضٞ ٚايبعضدٟ ملضتغري اختبضاز ايتخؿضٌٝ األنضادميٞ ألفضساد اةُٛعض١            

ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخضث( أْض٘ تٛجضد فضسٚم بض  ْطضب١ ايتخطضٔ امل٦ٜٛض١ بض  ايكٝاضض  ايكبًضٞ ٚايبعضدٟ يف             



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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يتجسٜبٝض١ )عٝٓض١ ايبخضث( ٚيف اةضاٙ ايكٝضاع      مجٝ  أبعاد اختباز ايتخؿٌٝ األنضادميٞ ألفضساد اةُٛعض١ ا   

 ( .1.85(   )2.11ايبعدٟ ٚبٓطب نطب َعدٍ تساٚحا ب  )

 يُبلشخ َتبئج انفزض انخبنج :

 : اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ

( ٚايضرٟ ٜػضضري إىل املتٛضض  احطضابٞ ٚا سضضساف املعٝضازٟ ٚقُٝضض١     11بضايسجٛل إىل ْتضا٥ج جضضدٍٚ )   

خؿٌٝ األنادميٞ ب  ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعدٟ يطالب ايدبًّٛ ايعضاّ ثؿضـ   ملطت٣ٛ ايت 2)ع( ٚق١ُٝ إٜتا

يف مجٝض  َطضتٜٛاع اختبضاز     0.05عًّٛ عٝٓض١ ايبخضث ٜتكضح ٚجضٛد فضسٚم ذاع د يض١ إحؿضا١ٝ٥ عٓضد َطضت٣ٛ          

ايتخؿٌٝ األنادميٞ ٚنريو يف ا ختباز نهٌ ٚيؿاحل ايكٝاع ايبعدٟ حٝث تساٚحا قُٝض١ )ع( احملطضٛب١   

( يف ا ختباز نهٌ ٖٚٞ داي١  عٓد 27.38( يف َطتٜٛاع ا ختباز ايتخؿًٝٞ ٚبًغا )8.37  ) (13.58ب  )

 ٖٚرا ٜػري إىل لٛ ايتخؿٌٝ األنادميٞ عٓد طالب ايدبًّٛ ايعاّ ثؿـ عًّٛ . 0.05

ٚيكٝاع ق٠ٛ تاثري إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع ع٢ً ت١ُٝٓ ايتخؿضٌٝ األنضادميٞ مت حطضاب قض٠ٛ      

( ٖٚٞ 0.79(   )0.99قِٝ تساٚحا ب  ) n2ٚقد بً  حجِ ايتاثري  n1ٜل حطاب َسب  إٜتا ايتاثري عٔ طس

أنا َٔ احد ايفاؾٌ ٚبك٠ٛ تاثري )قٟٛ(   )عايٞ(   ٜٚطتطٝ  ايطايضب يف ايضتعًِ املعهضٛع إٔ ٜكضّٛ حبضٌ      

ػض١ َض  شَال٥ض٘    املػهالع ايب ٜتعسد هلا حٝث ٜهٕٛ ايٛقا َتٛفس يف ايؿف ايدزاضٞ يطباٍ املعًضِ أٚ املٓاق 

 ٚبريو ٜتِ اضتٝعاب املعًَٛاع دٕٚ حف    األَس ايرٟ دعٌ ايتعًِ ذٚ َع٢ٓ .

( ٚايضضرٟ ٜػضضري إىل املطضضت٣ٛ املعٝضضازٟ ٚاملتٛضضض  احطضضابٞ ْٚطضضب  12ٚبضضايسجٛل إىل ْتضضا٥ج جضضدٍٚ )

ميٞ ايتخطضٔ امل٦ٜٛضض١ ْٚطضضب ايهطضضب املعضضدٍ بضض  ايكٝاضضض  ايكبًضضٞ ٚايبعضضدٟ ملضضتغري اختبضضاز ايتخؿضضٌٝ األنضضاد 

ألفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث( أْ٘ تٛجد فسٚم ب  ْطب١ ايتخطٔ امل١ٜٛ٦ ب  ايكٝاض  ايكبًضٞ  

ٚايبعدٟ يف مجٝ  أبعاد اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ ألفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث( ٚيف اةاٙ 

 ( .1.85(   )2.11ايكٝاع ايبعدٟ ٚبٓطب نطب َعدٍ تساٚحا ب  )

تعضضضصٚ ايباح ضضض١ تًضضضو ايٓتضضضا٥ج إىل فاعًٝضضض١ اضضضضتمداّ أضضضضرتاة١ٝ ايضضضتعًِ املعهضضضٛع مبُٝصاتٗضضضا  ٚ

 ٚخؿا٥ؿٗا ايع١ًُٝ ايت٢ ضاعدع ع٢ً لٛ ايتخؿٌٝ األنادمي٢ يفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث ( 

ٕ ٚتتفل ٖرٙ ايٓتا٥ج َ  َا تٛؾًا إيٝ٘ ْتا٥ج دزاضاع ٚحبٛ  نٌ َٔ : ) ٖب٘ عبد احفٝ  ع ُضا 



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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(   ٚ) ضضاز٠   2015(   ٚ نٌ َٔ ) ٣ايطٝب أمحد حطٔ   ذُد عُس َٛض٢ (   ٚ) جٓإ بٓا ضعد ايضصٜٔ   2016

 ( . 2015(   ٚ) ٖد٣ ع٢ً احٛض١ٝٓ 2015(   ٚ ) عبد ايسمحٔ ايصٖسا٢ْ  2015ذُد املطري٣ 

ٚاجضص٤   ( ٜتِ ايتخكل َٔ ايفضسد اي ايضث    12(   )  11َٚٔ خالٍ عسد َٚٓاقػ١ ٚتفطري جدٚىل ) 

 األٍٚ َٔ ايتطاؤاٍ اي ايث . 

 : ايفسد ايساب 

بض  َتٛضضط٢ دزجضاع أفضساد      0.05ٜٓـ ايفضسد ايسابض  عًض٢ أْض٘     ٜٛجضد فضسم داٍ إحؿضا٥ٝاا عٓضد َطضت٣ٛ          

 ٝاع بكا٤ أثسٙ  اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ يف ايكٝاض  ايبعدٟ ٚايبعدٟ املبجٌ  ختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ يك

د ايسابضض  مت حطضضاب املتٛضضضطاع احطضضاب١ٝ   ا سضضساف املعٝضضازٟ يضضدزجاع ٚ ختبضضاز ؾضضخ١ ايفضضس 

طالب اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ يف اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ ايبعضدٟ ٚايبعضدٟ املبجضٌ ٚنضريو حطضاب قُٝض١       

 ( ٜٛقح ذيو .13)ع( ٚجدٍٚ  )

 (13جذول )

انًتىسط انحسبثٍ واالَحزاف انًؼُبرٌ ودالنخ انفزوق ثٍُ 

ذٌ وانجؼذٌ انًإجم نالختجبر انتحصُهٍ )ثمبء انمُبسٍُ انجؼ

أحز انتؼهى( ألفزاد انًجًىػخ انتجزثُخ )ػُُخ انجحج( )ٌ = 

16) 

 انًتغُزاد و
 انًستىي

 انًؼُبرٌ

انمُبس 

 انجؼذٌ

انمُبس 

انجؼذٌ 

 انًإهم

انفزوق 

ثٍُ 

 انًتىسطبد

لًُخ )د( 

 انًحسىثخ

يستىي 

 انذالنخ

 ع و ع و

        اختباز ايتخؿٌٝ 3

 غري داٍ 0.864 0.44 1.291 7.25 1.493 7.69 9 ترنس -أ 

 غري داٍ 0.323 0.12 0.389 6.94 1.389 7.06 9 فِٗ -ب 

 غري داٍ 0.383 0.56 0.894 3.5 0.772 4.06 6 تطبٝل -ج 

 غري داٍ 1.314 0.31 0.755 3.75 0.512 3.44 6 تًٌٝ -د 

 غري داٍ 0.543 0.07 0.478 3.31 0.5 7.38 5 تسنٝب -ٙ 

 غري داٍ 0.7 0.19 0.816 3 0.655 3.19 5 تكِٜٛ -ٚ 

 
اختباز ايتخؿٌٝ  -ش

 )نهٌ(
 غري داٍ 0.805 0.88 2.489 27.94 3.423 28.82 40



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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 ( 102.20= ) 0.0.* قيمة )ت( الجدولة عند مستوى 
سٚم بض   ( ٚايرٟ ٜػري إىل املتٛض  احطابٞ ٚا سضساف املعٝضازٟ ٚد يض١ ايفض    13ٜتكح َٔ جدٍٚ )

ايكٝاض  ايبعدٟ ٚايبعدٟ املبجٌ ملتغري اختباز ايتخؿضٌٝ األنضادميٞ )بكضا٤ أثضس ايضتعًِ( ألفضساد اةُٛعض١        

بض  ايكٝاضض  )ايبعضدٟ(     0.05ايتجسٜب١ٝ )عٝٓض١ ايبخضث( أْض٘   تٛجضد فضسٚم دايض١ إحؿضا٥ٝاا عٓضد َطضت٣ٛ          

 يدزاض١( . )ايبعدٟ بعدٟ( يف مجٝ  أبعاد اختباز ايتخؿٌٝ األنادميٞ )قٝد ا

( ٚايرٟ ٜػضري إىل املتٛضض  احطضابٞ ٚا سضساف املعٝضازٟ ٚد يض١       13ٚبايسجٛل إىل ْتا٥ج جدٍٚ ) 

ايفسٚم ب  ايكٝاض  ايبعدٟ ٚايبعدٟ املبجٌ يالختباز ايتخؿًٝٞ ٚبكا٤ اثسٙ ألفضساد اةُٛعض١ ايتجسٜبٝض١    

  ٚمبعٓض٢ أْض٘   تٛجضد     0.05َطت٣ٛ )ع١ٓٝ ايبخث(   ٚايرٟ ٜتكح َٓ٘ ٚجٛد فسٚم غري داي١ إحؿا٥ٝاا عٓد 

  ٚذيضضو بضض  ايكٝاضضض  ايبعضضدٟ ٚايبعضضدٟ املبجضضٌ يف مجٝضض  أبعضضاد     0.05فضضسٚم دايضض١ إحؿضضا٥ٝاا عٓضضد َطضضت٣ٛ   

ا ختباز ايتخؿًٝٞ األنادميٞ )قٝد ايدزاض١( ٚألفساد ع١ٓٝ ايبخث   األَس ايرٟ ٜػري إىل بكا٤ أثس ايتعًِ 

 املعهٛع قٝد ايدزاض١ ألفساد اةُٛع١ ايتجسٜب١ٝ )ع١ٓٝ ايبخث( .ايٓاتج عٔ فاع١ًٝ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ 

ٚتعصٚ ايباح ١ ٖرٙ ايٓتضا٥ج إىل ايتضاثري اإلدضابٞ ٚايفعضاٍ إلضضرتاتٝج١ٝ ايضتعًِ املعهضٛع ايضب          

تطاعد يف بكا٤ ٚاَتداد أثس ايتعًِ ٚاْتكاي٘ َ  املتعًِ   ٚمبا ٜطِٗ َٔ شٜضاد٠ ٚتُٓٝض١ ايتخؿضٌٝ ايدزاضضٞ     

هلِ ٚبكا٤ٙ بعد اْتٗا٤ فرت٠ أدا٤ ا ختباز ايتخؿًٝٞ األنضادميٞ ٚبكضا٤ٙ يفضرت٠ طًٜٛض١   ٚتتفضل      األنادميٞ 

(   )دٜفضا   2016ٖرٙ ايٓتا٥ج َ  َضا تٛؾضًا إيٝض٘ ْتضا٥ج دزاضضاع ٚحبضٛ  نضٌ َضٔ : )ٖٓضا٤ َؿضطف٢ فضازع            

Devet 2015  نضضضايٝظ 2010(   )أمحضضضد بضضضٔ ذُضضضد(   )Calais 2006  َّضضضٔ أُٖٝضضض١ اضضضضتمدا )

ٝجٝاع ايتع١ًُٝٝ ايٓػط١ ايب تطِٗ يف بكا٤ أثس ايتعًِ يًُتعًُ  خاؾ١ يف تدزٜظ ايعًّٛ   َٚٔ ا ضرتات

 تًو اإلضرتاتٝجٝاع )ايتعًِ املعهٛع   ايتعًِ ا يهرتْٚٞ   ايتعًِ املدَج( .

( ٜضتِ ايتخكضل َضٔ ايفضسد ايسابض   ٚنضريو       13َٚٔ خضالٍ عضسد َٚٓاقػض١ ٚتفطضري ْتضا٥ج جضدٍٚ )       

 ص٤ اي ا٢ْ َٔ ايطباٍ اي ايث .اإلجاب١ ع٢ً اج

 االستُتبجبد :

 يف ق٤ٛ عسد َٚٓاقػ١ ٚتفطري ايٓتا٥ج ٜتِ أضتٓتاج اآلت٢ :   

يعكضضٌ ٚأبعادٖضضا قٝضضد ايدزاضضض١   إضضضرتاتٝج١ٝ ايضضتعًِ املعهضضٛع تطضضِٗ إدابٝضضاا يف تُٓٝضض١ عضضاداع ا    -1



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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 حضٍٛ ايضتفهري     : )امل ابس٠   ايتخهِ بايتٗٛز   اإلؾغا٤ بفِٗ   ايتفهري مبس١ْٚ   ايتفهريٚتػٌُ

ايتفهري بٛقٛ،   طس، األض١ً٦   ايهفا، َٔ أجٌ ايدق١(   ٚذيو يطضالب ايضدبًّٛ ايعضاّ ثؿضـ     

 عًّٛ )ع١ٓٝ ايبخث( .

إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع تطِٗ إدابٝضاا يف تُٓٝض١ َٗضازاع ايتضدزٜظ بابعادٖضا قٝضد ايدزاضض١         -2

بًّٛ ايعضضاّ ثؿضضـ عًضضّٛ )عٝٓضض١ ٚتػضضٌُ )ايتمطضضٝ    ايتٓفٝضضر   ايتكضضِٜٛ(   ٚذيضضو يطضضالب ايضضد 

 ايبخث( .

إضضضرتاتٝج١ٝ ايضضتعًِ املعهضضٛع تطضضِٗ إدابٝضضاا يف تُٓٝضض١ ايتخؿضضٌٝ األنضضادميٞ ٚبكضضا٤ أثضضس ايضضتعًِ    -3

 يطالب ايدبًّٛ ايعاّ ثؿـ عًّٛ )ع١ٓٝ ايبخث( .

 انتىصُبد :

 يف ق٤ٛ َا تٛؾٌ إيٝ٘ ايبخث َٔ اضتٓتاجاع ٜٛؾٞ باآلتٞ : 

يضضتعًِ املعهضضٛع ناحضضد إضضضرتاتٝجٝاع ايضضتعًِ ايٓػضض  يف ايعًُٝضض١       قضضسٚز٠ اضضضتمداّ إضضضرتاتٝج١ٝ ا  -1

 ايتع١ًُٝٝ يطالب ايدبًّٛ  ايعاّ ْظاّ ايعاّ ايٛاحد َٚعًُٞ ايعًّٛ حدٜ ٞ ايتمسج 

ايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ عاداع ايعكٌ َٚٗازاع ايتدزٜظ ملعًُٞ ايعًّٛ قبٌ اخدَض١   ٚذيضو يًعُضٌ عًض٢      -2

 ّ .بكا٤ أثس ايتعًِ هلِ يف داٍ ثؿـ ايعًٛ

إجسا٤ املصٜد َٔ ايدزاضاع حٍٛ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املعهٛع   يًتعسف عًض٢ تاثريٖضا عًض٢ جٛاْضب      -3

 ايتفهري ايعكًٞ ٚا ةاٙ سٛ َاد٠ ايعًّٛ يف َساحٌ ايتعًِٝ املمتًف١ .

 ثحىث يمتزحخ :

 فاع١ًٝ ايتعًِ املعهٛع ف٢ ت١ُٝٓ ايتفهري ايٓاقد َٚتع١ ايتعًِ ملع٢ًُ ايعًّٛ قبٌ اخد١َ  -1

فاع١ًٝ ايتعًِ املعهٛع ف٢ ت١ُٝٓ َٗازاع ايتعًِ ايرات٢  َٚٗازاع ايضتفهري ايتضا٢ًَ ملعًُض٢ ايعًضّٛ      -2

 قبٌ اخد١َ .



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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 انًزاجــــغ

 انًزاجغ انؼزثُخ: -

 (: فاع١ًٝ ايفؿٍٛ املكًٛب١ يف ايتعًِٝ  َهتب١ داز ايصَإ  املد١ٜٓ املٓٛز٠ .2015ابتطاّ ضعٛد ايهخًٞ ) -1

(: َعجضِ املؿضطًخاع ايرتبٜٛض١ املعسفٝض١ فض٢ املٓضاٖج       ٢2003 أمحضد اجُضٌ)  أمحد حط  ايًكا٢ْ ٚعًض  -2

 ٚطسم ايتدزٜظ  عامل ايهتب  ايكاٖس٠ .

 (: ايعاداع ايعك١ًٝ ٚتُٓٝتٗا يد٣ ايتالَٝر  َهتب١ ايػكسٟ  ايسٜاد .2002إبساِٖٝ أمحد احازثٞ ) -3

تخؿٌٝ ٚأثس بكضا٤ ايضتعًِ يف   (:   فاع١ًٝ أثس ايتعًِ ا يهرتْٚٞ يف اي2010أمحد بٔ ذُد بٔ أمحد ) -4

َاد٠ اجغسافٝا يد٣ طالب املسح١ً اي ا١ْٜٛ باملًُه١ ايعسبٝض١ ايطضعٛد١ٜ  دًض١ دزاضضاع يف املٓضاٖج      

 (  اجُع١ٝ املؿس١ٜ يًُٓاٖج ٚطسم ايتدزٜظ .165(  ايعدد )1ٚطسم ايتدزٜظ  اجص٤ )

ٞ    دًضض١ آفضضام اجُعٝضض١   (:   ايضضتعًِ املكًضضٛب يف ايتعًضضِٝ اجضضاَع   2016أمحضضد ضضضًطإ ايػضضٗساْٞ )   -5

 (  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  جاَع١ املًو ضعٛد .49ايطعٛد١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ  ايعدد )

  تسمجض١ َضدازع   2(    1(: اضتهػاف ٚتكؿٞ عاداع ايعكضٌ  ج) 2015أزثس نٛضتا   ٚبٝتانايٝو ) -6

 ايظٗسإ األ١ًٖٝ  داز ايهتاب ايرتبٟٛ يًٓػس ٚايتٛشٜ  .

(:   َطضتٜٛاع عضاداع ايعكضٌ عٓضد طًبض١ ايؿضف ايعاغضس يف قض٤ٛ َضتغري          2011) أؾالٕ ؾبح املطاعٝد -7

 ( .8(  ايعدد )3اجٓظ    د١ً جاَع١ ايػازق١ يًعًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚا جتُاع١ٝ  اةًد )

(:   تطضضٜٛس لضضٛذج يًتؿضضُِٝ ايتخفٝضضصٟ يًُكضضسز املكًضضٛب ٚأثضضسٙ عًضض٢ ْضضٛاتج 2015أنضضسّ عًضض٢ ذُضضد ) -8

َٛضضاع ٚتكبضضٌ َطضضتخدثاع ايتهٓٛيٛجٝضضا ايطضضا٥د٠ يضضر٣ٚ ا حتٝاجضضاع    ايضضتعًِ َٚطضضت٣ٛ تفٝضضص املعً 

اخاؾض١    حبضٛ  املضضبمتس ايعًُضٞ ايسابض  يًضضتعًِ ا يهرتْٚضٞ ٚايتعًضضِٝ عضٔ بعضد  جاَعضض١ املًضو عبضضد         

 ايعصٜص  ايسٜاد.

(:   فاعًٝضض١ لضضٛذج ايتؿضضُِٝ املكًضضٛب يف ايتخؿضضٌٝ  2015ايطٝضضب أمحضضد حطضضٔ  ذُضضد عُضضس َٛضضض٢ )   -9

ايتعًِ ا يهرتْٚٞ يد٣ طالب ايبهضايٛزٜٛع بهًٝض١ ايرتبٝض١    حبضٛ  املضبمتس ايعًُضٞ       ٚاألدا٤ ملٗازاع 

 ايدٚيٞ األٍٚ يه١ًٝ ايرتب١ٝ  آفام َطتكب١ًٝ  َسنص املًو عبد ايعصٜص احكازٟ .

(:   فاع١ًٝ بسْاَج تدزٜطٞ قا٥ِ ع٢ً إضرتاتٝج١ٝ ايؿفٛف املكًٛب١ 2017إهلاّ إبساِٖٝ ايػًيب ) -10



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا
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يتكضضِٜٛ ٚعضضاداع ايعكضضٌ يضضد٣ ايطايبض١ املعًُضض١  جاَعضض١ اإلَضضاّ ذُضضد بضضٔ ضضضعٛد  يف تُٓٝض١ نفاٜضضاع ا 

 ( .1(  ايعدد )13اإلضال١َٝ     اة١ً األزد١ْٝ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ  جاَع١ ايدٍٚ  دًد )

(:   فاعًٝضض١ بسْضضاَج َكضضرت، قضضا٥ِ عًضض٢ ايضضتعًِ املكًضضٛب يف تُٓٝضض١   2016أَضضٌ أبضضٛ ايٛفضضا أبضضٛ اةضضد )  -11

س ايضضتعًِ ٚا ةضضاٙ سضضٛٙ يضضد٣ طضضالب ايفسقضض١ األٚىل بهًٝضض١ ايرتبٝضض١ بضضايٛادٟ    ايتخؿضضٌٝ ٚبكضضا٤ أثضض 

 (  أنتٛبس .19(  اةًد )10اجدٜد غعب١ ايسٜاقٝاع  د١ً تسبٜٛاع ايسٜاقٝاع  َؿس  ايعدد )

(:   أثس بسْاَج تدزٜيب قا٥ِ ع٢ً عاداع ايعكٌ يف َٛاقضف حٝاتٝض١ يف تُٓٝض١    2005أ١َُٝٝ عُٛز ) -12

إلبداعٞ يد٣ طًب١ املسح١ً األضاض١ٝ    زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠  جاَع١ عُإ َٗازاع ايتفهري ا

 يًدزاضاع ايعًٝا  عُإ.

(:   أثس تٛظٝف إضضرتاتٝج١ٝ ايضتعًِ املضٓعهظ يف تُٓٝض١ املفضاِٖٝ      2016آ١ٜ خًٌٝ إبساِٖٝ قػط١ ) -13

ضضٞ  زضضاي١   َٚٗازاع ايتفهري ايتاًَٞ ببخضث ايعًضّٛ احٝاتٝض١ يضد٣ طايبضاع ايؿضف ايعاغضس األضا       

 َاجطتري غري َٓػٛز٠  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  اجاَع١ اإلضال١َٝ بغص٠ .

(:   بسْضاَج قضضا٥ِ عًض٢ ايضتفهري ايتضاًَٞ يف تُٓٝض١ بعض  املٗضضازاع       2017تضاَس عًض٢ عبضد ايًطٝضف )     -14

ايتدزٜط١ٝ ٚا ةاٙ سٛ امل١ٓٗ يد٣ طايب ايدبًّٛ ايعاّ يف ايرتب١ٝ ثؿـ عًّٛ    د١ً ايرتبٝض١  

 (.6(  ايعدد )20ع١ٝ املؿس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ  دًد )ايع١ًُٝ  اجُ

(: إضضرتاتٝجٝاع ايتضدزٜظ ايفعضاٍ  َهتبض١     2015حطٔ جعفس اخًٝف١  قٝا٤ ايدٜٔ ذُد َطاٚل ) -15

 املتٓيب  ايسٜاد .

(:   تُٓٝضض١ َٗضضازاع ايضضتفهري زؤٜضض١ إغضضساق١ٝ يف تطضضٜٛس ايضضراع  ايضضداز      2011حطضضٔ حطضض  شٜتضضٕٛ )   -16

 .ايؿٛي١ٝ يًرتب١ٝ  ايسٜاد 

 (: َٗازاع ايتدزٜظ زؤ١ٜ يف تٓفٝر ايتدزٜظ  ايكاٖس٠  عامل ايهتب .2009حطٔ حط  شٜتٕٛ ) -17

(:   أثس اضتمداّ إضرتاتٝج١ٝ ايضتعًِ املكًضٛب يف ايتخؿضٌٝ األنضادميٞ     2015حٓإ بٓا ضعد ايصٜٔ ) -18

ايعضدد  يطايباع ن١ًٝ ايرتب١ٝ ااَع١ األَضري٠ ْضٛز٠ بٓضا عبضد ايضسمحٔ    اةًض١ ايدٚيٝض١ ايرتبٜٛض١         

 ( نإْٛ  اي اْٞ.4(  اةًد )1)

(:   أثس اضتمداّ بسْاج تدزٜيب قضا٥ِ عًض٢ عضاداع ايعكضٌ ٚفضل ْظسٜض١       2005خايد ايسافعٞ ضعٝد ) -19



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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نٛضتا يف ايتفهري ع٢ً دافع١ٝ ا زاش يد٣ طالب ايؿف األٍٚ اي اْٟٛ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

 تطبٝك١ٝ  األزدٕ .   زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠  جاَع١ ايبًكا٤ اي

ٞ    ( :2007طضضسحإ )د ٍ ًَخضظ اضضتٝت١ ٚعُضس َٛض٣    -20 داز   تهٓٛيٛجٝضا ايتعًضِٝ ٚايتعًضِٝ اإليهرتْٚضض

 .عُإٚا٥ٌ يًٓػس 

(:   فاع١ًٝ َٓٗج َكرت، يف ايعًّٛ املتها١ًَ يت١ُٝٓ بعض  عضاداع ايعكضٌ    2013زاْٝا إبساِٖٝ حط  ) -21

ايرتبٝض١    زضضاي١ دنتضٛزاٙ غضري َٓػضٛز٠  نًٝض١       َٚٗازاع اثضاذ ايكضساز يضد٣ ايطضالب املعًُض  بهًٝض١       

 ايرتب١ٝ  جاَع١ ايصقاشٜل .

(:   فاعًٝض١ إضضرتاتٝج١ٝ ايفؿضٍٛ املكًٛبض١ باضضتمداّ َٓؿض١ ايتعًُٝٝض١        2015ضاز٠ ذُد املطضريٟ )  -22

Edmodo        يف تُٓٝضض١ َٗضضازاع ايضضتعًِ ايضضراتٞ ٚايتخؿضضٌٝ ايدزاضضضٞ يف َكضضسز األحٝضضا٤    زضضضاي١

 ١ ايعًّٛ ا جتُاع١ٝ  جاَع١ اإلَاّ ذُد بٔ ضعٛد  ايسٜاد.َاجطتري غري َٓػٛز٠  نًٝ

(:   فاعًٝضض١ بسْضضاَج قضضا٥ِ عًضض٢ ايتضضدزٜظ ايتػضضازنٞ يف تضضدزٜظ       2015ضضضخس َسجضضإ عبضضد اهلل )   -23

ايسٜاقضضضٝاع يتُٓٝضضض١ بعضضض  عضضضاداع ايعكضضضٌ يضضضد٣ طضضضالب املسحًضضض١ اإلعدادٜضضض١    دًضضض١ تسبٜٛضضضاع     

 (  َؿس .18(  ايعدد )1ايسٜاقٝاع  اةًد )

(:   فاعًٝضض١ بسْضضاَج تضضدزٜيب َكضضرت، قضضا٥ِ عًضض٢ َعضضاٜري اجضضٛد٠ يتُٓٝضض١   2013حاَضضد حطضضٔ )ضضضعٝد  -24

َٗضضازاع ايتضضدزٜظ اإلبضضداعٞ يضضد٣ ايطضضالب املعًُضض  ثؿضضـ عًضضّٛ بهًٝضضاع ايرتبٝضض١    دًضض١ نًٝضض١      

 ( .45ايرتب١ٝ  جاَع١ بٓٗا  ل )

عًُضا٤ يف تُٓٝض١   (:   فاعًٝض١ بسْضاَج تضدزٜيب قضا٥ِ عًض٢ أْػضط١ ْضادٟ اي       2013ؾال، ذُد خايد ) -25

عاداع ايعكٌ املٓتج١ يد٣ ع١ٓٝ َٔ تالَٝر ايؿف اي ايث اإلعدادٟ    حبٛ  املبمتس ايعًُٞ ايعسبٞ 

ايطادع ٚاألٍٚ يًجُع١ٝ املؿس١ٜ األؾٍٛ ايرتب١ٝ بايتعإٚ َ  ن١ًٝ ايرتب١ٝ ببٓٗا بعٓضٛإ: ايضتعًِ   

 ٚآفام َا بعد ثٛزاع ايسبٝ   َؿس.

  فاع١ًٝ إضرتاتٝج١ٝ ايؿف املكًضٛب يف تُٓٝض١ َطضت٣ٛ ايتخؿضٌٝ     (: 2015عبد ايسمحٔ ايصٖساْٞ ) -26

ااَع١ املًو عبد ايعصٜضص   دًض١ ايرتبٝض١     املعسيف ملكسز ايتعًِٝ ا يهرتْٚٞ يد٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 األشٖس . (  جاَع162١(  ايعدد )2اةًد )



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتؿدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ جا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

44 

(:   َكٝضاع عضاداع   2015عبد ايعصٜص ايطٝد ايػمؿٞ  ذُٛد ذُضد ايطٓطضاٟٚ  ظضافس َٓطضٞ ظضافس )      -27

 ايكاٖس٠ . (  جاَع١ ع   ظ 39( ايعدد )4ايعكٌ ملساحٌ املساٖك١    د١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ  اةًد )

(:   تٛظٝف إضرتاتٝج١ٝ ايفؿٌ املكًٛب يف عًُٝب ايتعًِٝ ٚايضتعًِ  2015عال٤ ايدٜٔ ضعد َتٛيٞ ) -28

تعًضِٝ   –يرتبٜٛضاع ايسٜاقضٝاع      حبٛ  املبمتس ايعًُٞ ايطٟٓٛ ٚاخاَظ عػضس يًجُعٝض١ املؿضس١ٜ    

 ٚتعًِ ايسٜاقاع ٚت١ُٝٓ َٗازاع ايكسٕ احادٟ ٚايعػسٜٔ  َؿس  أغططظ .

(:   أثس بسْاَج قا٥ِ ع٢ً عاداع ايعكٌ يف ايتفهري اإلبضداعٞ ٚايكض٠ٛ   2011ع٢ً محد ْاؾس زٜاْٞ ) -29

  نًٝضض١ ايسٜاقضض١ٝ يضضد٣ طضضالب ايؿضضف األٍٚ املتٛضضض  مبهضض١ املهسَضض١   زضضضاي١ دنتضضٛزاٙ غضضري َٓػضضٛز٠ 

 ايرتب١ٝ  جاَع١ أّ ايكس٣ .

(: قضسا٠٤ يف نتضاب عضاداع ايعكضٌ  داز ايهتضاب ايرتٚبضٟٛ يًٓػضس ٚايتٛشٜض           2009ع٢ً ضعد ٚطفض٘ )  -30

 ايسٜاد.

(:   فاعًٝضض١ بسْضضاَج تضضدزٜيب َطضضتٓد إىل عضضاداع ايعكضضٌ يف تُٓٝضض١ حضضب   2006فضضد٣ٚ ْاؾضضس ثابضضا ) -31

١   زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػضٛز٠  جاَعض١   ا ضتطالل املعسيف ٚايرنا٤ ا جتُاعٞ يد٣ أطفاٍ ايسٚق

 عُإ  األزدٕ.

(:   اةاٖضاع َعًُضٞ ايدزاضضاع ا جتُاعٝض١ باملسحًض١ املتٛضضط١ سضٛ        2014نساَٞ بدٟٚ أبٛ َغِٓ ) -32

ايتدزٜظ بايؿف املكًٛب ٚحاجاتِٗ ايتدزٜب١ٝ ايالشَض١  ضضتمداَ٘   دزاضضاع عسبٝض١ يف ايرتبٝض١      

 (  اجص٤ ايساب   إبسٌٜ.48يعسب  ايعدد )(  زابط١ ايرتبٜٛٔ اASEPٚعًِ ايٓفظ )

(:   فاع١ًٝ اضتمداّ إضرتاتٝج١ٝ ايضتعًِ املكًضٛب عًض٢ ايتخؿضٌٝ ٚبكضا٤ أثضس       2006نسمي١ ط٘ ْٛز ) -33

ايتعًِ يف تدزٜظ ايتضازٜ  يضد٣ طضالب املسحًض١ اي اْٜٛض١  دًض١ دزاضضاع عسبٝض١ يف ايرتبٝض١ ٚعًضِ           

 .(  74ْٜٛٝٛايٓفظ  زابط١ ايرتبٜٛ  ايعسب ايعدد )

 زؤ١ٜ بٓا١ٝ٥  عًِ ايهتب  ايكاٖس٠ . –(: تدزٜظ ايعًّٛ يًفِٗ 2002نُاٍ عبد احُٝد شٜتٕٛ ) -34

ا ضتكؿضضا٤( عًضض٢  –( :   أثضضس لطضضٞ ايضضتعًِ املعهضضٛع )تضضدزٜظ األقضضسإ  2016ذُضضد حطضضٔ زجضضب ) -35

ت١ُٝٓ َٗازاع اضضتمداّ ايادٝضاع ا جتُاعٝض١ يف ايضتعًِ ٚشٜضاد٠ ايدافعٝض١ يالزضاش يضد٣ طضالب          

فظ       ًّٛ ايعاّ به١ًٝ ايرتبٝض١ جاَعض١ اإلضضهٓدز١ٜ    دًض١     ايدب دزاضضاع عسبٝض١ يف ايرتبٝض١ ٚعًضِ ايٓض



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 إبسٌٜ  ( 72زابط١ ايرتبٜٛ  ايعسب  ايعدد )

( :   فاعًٝض١ تٛظٝضف ايضتعًِ املضدَج يتُٓٝض١      2015ذُد ضًُٝإ حطٔ   ؾضال، أحضد عبضد اهلضادٟ )     -36

ّٛ احٝات١ٝ يد٣ طالب ايؿف ايعاغس األضاضٞ   َفاِٖٝ ايٛزاث١ َٚٗازاع ايتفهري ايتاًَٞ يف ايعً

 زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  اجاَع١ اإلضال١َٝ بغص٠ .

(:   أثضس بسْضاَج تضدزٜيب قضا٥ِ عًض٢ عضاداع ايعكضٌ يف        2012ذُد ناظِ جاضِ  غفا٤ حط  ٚازد ) -37

١ً جاَع١ ْٝطإ  اةًد ت١ُٝٓ َٗازاع َا ٚزا٤ املعسف١ يد٣ تالَٝر ايؿف ايطادع اإلبتدا٥ٞ   د

 (.17(  ايعدد )9)

(:   فاع١ًٝ اضتمداّ بع  اضرتاتٝجٝاع ايتعًِ  داز املعسف١ يف تٓظِٝ 2010ذُد حطٔ اجٖٛسٟ ) -38

ايب١ٝٓ املعسف١ٝ ٚزف  ايهفاٜاع ايتع١ًُٝٝ ٚتُٓٝض١ ا ةاٖضاع سضٛ َٗٓض١ ايتضدزٜظ يضد٣ طايبضاع        

 (.1(  ل)١ٝ13 املؿس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ  ج)ن١ًٝ املعًُ   د١ً  ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  اجُع

(:دٚز املعًِ ف٢ ايتعًِ املدَج ٚايتعًِ املعهٛع  د١ً ايتعًِ ا يهرتْٚض٢   2015ذُد ٚحٝد ذُد ) -39

 (.15ايعدد )

( :   فاع١ًٝ َكسز ايهرتْٚٞ َكًٛب يف تُٓٝض١ َٗضازاع تضدزٜظ ايعًضّٛ     2000َس٠ٚ ذُد ذُد ايباش ) -40

َٗازاع ايتعًِ ايتػازنٞ يد٣ ايطالب املعًُ  بهًٝض١ ايرتبٝض١    دًض١    ير٣ٚ ا حتٝاجاع اخاؾ١ ٚ

 (  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  جاَع١ املٓٝا .1(  ايعدد )29ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ  اةًد )

(:   لضٛذج أبعضاد ايضتعًِ يضض َضاشاْٛ يتعًضِٝ ايطضالب عضاداع ايعكضٌ املٓتجض١              2010َٓدٚز فرت، اهلل ) -41

 اٖس٠.د١ً املعسف١  ايك

(:   فاع١ًٝ بسْاَج َكرت، يف ت١ُٝٓ املٗازاع ايتدزٜط١ٝ يًطايباع املعًُاع 2012َٓاٍ حطٔ ضٝد ) -42

يه١ًٝ ايرتب١ٝ حبفس ايباطٔ َٚطت٣ٛ أدا٥ٗٔ يف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ    دًض١ ايرتبٝض١ ايعًُٝض١ اجُعٝض١     

 (4(  ل )15املؿس١ٜ يًرتب١ٝ ايعًُٞ  َج )

فاع١ًٝ إضرتاتٝج١ٝ ايفؿٍٛ املكًٛب١ باضتمداّ َٛق  أدَْٛضدٚ يف  ( :   2016َٓري٠ ضعٝد أبٛ جًب١ ) -43

ت١ُٝٓ ايتفهري اإلبداعٞ ٚا ةاٖاع سٛ َاد٠ األحٝا٤ يد٣ طايبضاع املسحًض١ اي اْٜٛض١ يف َدٜٓض١     

 ايسٜاد    زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠  جاَع١ اإلَاّ ذُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ  ايسٜاد.



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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( : َطضضتٜٛاع َعٝازٜضض١ َكرتحضض١ يهفاٜضضاع األدا٤  2005صْضضداز )ْضضاجٞ زجضضب ضضضهس ْٚا٥ًضض١ زٝضضب اخ   -44

َٓضاٖج ايتعًضِٝ    –ايالش١َ يًُعًِ ملٛاج١ٗ َطتجداع ايعؿضس    حبضٛ  املضبمتس ايعًُضٞ ايطضاب  عػضس       

 ٚاملطتٜٛاع املعٝاز١ٜ   جاَع١ ع   ظ  ايكاٖس٠ 

ملس٥ٞ يف ت١ُٝٓ َٗضازاع  ( :   فاع١ًٝ ايتعًِ املعهٛع ايكا٥ِ ع٢ً ايتدٜٚٔ ا2015ْبٌٝ ايطٝد ذُد ) -45

تؿضُِٝ ا ختبضضازاع ا يهرتْٚٝضض١ يضضد٣ أعكضضا٤ ٦ٖٝض١ ايتضضدزٜظ ااَعضض١ أّ ايكضضس٣   دًضض١ دزاضضضاع   

 (  َاٜٛ.61عسب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ  زابط١ ايرتبٜٛ  ايعسب  ايعدد )

بضاع  ( :   أثس اضتمداّ إضرتاتٝج١ٝ ايتعًِ املكًضٛب يف تؿضٌٝ طاي  2016ٖب١ عبد احفٝ  ع ُإ ) -46

ايؿف ايطاب  األضاضٞ يف ايعًّٛ ٚاةاٖاتٗٔ سضٛ ايعًضّٛ  زضضاي١ َاجطضتري غضري َٓػضٛز٠   نًٝض١        

 ايرتب١ٝ  جاَع١ ايريَٛى .

( :   أثضضس َعٓضض٢ ايؿضضف املكًضضٛب يف تُٓٝضض١ ايهفضضا٠٤ ايراتٝضض١ ايعاَضض١       2015ٖضضد٣ عًضض٢ احٛضضض١ٝٓ )   -47

ُضإ    زضضاي١ َاجطضتري غضري     ٚايتخؿٌٝ ايعًُٞ ملاد٠ ايعًّٛ يد٣ طايباع ايؿف ايتاض  بطًط١ٓ ع

 َٓػٛز٠  جاَع١ ايطًطإ قابٛع  عُإ .

(:   أثس إضرتاتٝجٝت٢ ايتعًِ املدَج ٚايتعًِ املعهضٛع يف تؿضٌٝ طًبض١    2016ٖٓا٤ َؿطف٢ فازع ) -48

ّ   ايؿف ايطاب  يف َاد٠ ايعًّٛ َٚكداز احتفاظِٗ  بايتعًِ   زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠  نًٝض١ ايعًٛض

 األٚض   ػسمايرتب١ٜٛ  جاَع١ اي

(:   أثس اضرتاتٝجٝاع عضاداع ايعكضٌ يف تُٓٝض١ َٗضازاع ا تؿضاٍ ايًغضٟٛ       2007ٖٝ ِ ضعد ايكاقٞ ) -49

يضضد٣ طًبضض١ املسحًضض١ اي اْٜٛضض١ يف األزدٕ    زضضضاي١ دنتضضٛزاٙ غضضري َٓػضضٛز٠   جاَعضض١ عُضضإ يًدزاضضضاع  

 ايعًٝا  عُإ  األزدٕ .

ا٥  ايضضضتفهري يف تُٓٝضضض١ عضضضاداع  (:   فاعًٝضضض١ خضضضس 2013ٚقضضضخ٢ بٓضضضا حبضضضاب عبضضضد اهلل ايعتضضضٝيب )   -50

ايعكضضٌ َٚفٗضضّٛ ايضضراع األنضضادميٞ يضضد٣ طايبضضاع قطضضِ األحٝضضا٤ بهًٝضض١ ايرتبٝضض١  َسنضضص ايتُٝضضضص            

 ايبخ ٞ يف تطٜٛس تعًِٝ ايعًّٛ ٚايسٜاقٝاع    جاَع١ املًو ضعٛد .

 (: ثالثٕٛ عاد٠ عكٌ  داز دٜبْٛٛ يًٓػس ٚايتٛشٜ   عُإ  األزدٕ .2005ٜٛضف قطاَٞ حط  ) -51

 زاجغ األجُجُخ:انً -



 

 د١ً ايبخث يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 جاَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ جٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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