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 : ملخص البحث

أثرررشروبرررشصررصوت رررشوة عرو ظرررصيلرةصررر روت ي ررر  ررر

وتذسوطيرتطصبلرو شحصلروألط ط لربأم نلروتع صملرمور

رصجًلرنظشرو عصمني.

يررررررذثروتبيررررررعرى روت عررررررشثرةصرررررر رأثررررررشروبررررررشصررررر

صوت ررشوة عرو ظررصيلرةصرر روت ي رر  روتذسوطرريرتطصبررلررر

لروألط طر لرمرورصجًرلرنظرشرو عصمرنيرارو رذوسغرررررررو شحصرر

رو  ضشسةربأم نلروتع صمل.ر

وط خذمرو هًجروتوصفيروت يص صريرت يي رأرأيرذوثرررر

ر مررلروتب  نرر عريرهوص عًررجلرصررمماروطرر ب نلوتبيررعورص

معصرررررررةرصمعصمررررررلرارو رررررررذوسغروألط طررررررر لررر531ةصرررررر رر

و  ضررررشسةرارأم نررررلروتع صررررملرح ررررعريرو   رررر سرأسبررررلرررر

مذوسغرخم صطلربطش يلرةؼووئ لرمرورأسبرلرمرذ ش  عرررر

ارأم نرررررلروتع صرررررملروأل )رررررشرهضرررررشسو ر مذ ش رررررلر صو وررر

مذ ش ررلروتظرربعنيورمذ ش ررلروتوحررذةورمذ ش ررلرػررعور ورررررر

ر.رSPSSصيرصحتص صً رب ط خذومربشن مجر

صأظًشعرن  ئجروتبيعرأىرأفشودرة هلروتبيعر شصىرأىر

وت شوعرصوبشررتٌرأثشر بريرةص روت ي   روتذسوطريرر

تص الم ررررررزرارمررررررذوسغروت عصرررررر ةروألط طرررررريرارأم نررررررلرر

ور34.1وتع صرررملرصرررهع برح رررعربصررر رم وطررر رو ررروسررررر

 مرر ر ررشررأفررشودرة هررلروتبيررعرأىروت ررشوعرصوبررشررتررٌرررر

وسغروت عصر ةررأثشر بريرةص رطصو   عروت صم زرارمرذر

وألط طرررريراروتع صرررررملرصرررررهع برص  وطررررر رحظررررر بيرر

.ر مرر رأىرمعصمرريرو شحصررلروألط طرر لرو ؼرر س نير34.3

اروتبيعر شصىرأىروت شوعرصوبشررترٌرأثرشر ربريرةصر ررررر

وي م مروألي رب تط تبرارمذوسغروت عص ةروألط طيرار

ورب هم ر رشررر34.3وتع صملرصهع برص  وط رحظ بير

شوعرصوبررشررترٌرأثررشرم وطرر ر رروررأفرشودروتع هررلرأىروت ررر

دوفع ررررررلروت صم ررررررزرارمررررررذوسغروت عصرررررر ةروألط طرررررريرار

ر.ر3453وتع صملرصهع برص  وط رحظ بير

 مرر ر ررشررأفررشودروتع هررلرأىروت ررشوعرصوبررشررتررٌرأثررشررررر

م وطرررررر رارنؼرررررر مروت صم ررررررزرارمررررررذوسغروت عصرررررر ةررررر

وألط طرررريراروتع صرررررملرصرررررهع برص  وطررررر رحظررررر بيرر

جرودرفرشصذرروعردةترلررررورصهوص روتبيعرى رةرذمرصر34.3

ىح ر ئ لرتثثر سروت عص م ررلرتصيرشصررصوت رشوة عرةصرر ررررر

وت ي ررر  روتذسوطررريرهعرررضررى رمررر جريروتهررروع.رصصجرررودرررر

فشصذرىح  ئ لرتثث سروت عص م رلرتصيرشصررصوت رشوة عرررر

ةصرررررررر روت ي رررررررر  روتذسوطرررررررريرم م)صررررررررلربرررررررر  وس وررررر

 وت ي رر  روتذسوطرريورطررصو   عروت صم ررز رهعررضررى ررررر

رم جريرطهووعروخلربة.
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Impact of war and armed conflicts on the Educational Achievement of Students in basic 
Education from the viewpoint of Teachers in the affected Schools in Sana'a 

 



ABSTRACT : 

 

The research aimed to determine the 

impact of the war in Yemen on the 

Educational achievement among 

students of basic education from the 

point of view of teachers in Sana'a.  

The research used the descriptive 

and analytical approach to achieved the 

objectives of the study, the researcher 

collected data through the design of a 

closed questionnaire. It was distributed 

to 135 teachers in the affected basic 

schools in the capital secretariat. It was 

chosen as the four mixed schools of 

four districts in the capital, the 

secretariat of the most affected (Azal 

District, AL Sateen District, ALwahda 

District, Shawoob District), the research 

to enter data and analyzed using SPSS . 

The research found that the research 

sample believe that conflict and war 

have a significant impact on the 

educational achievement of students in 

basic schools in Sana'a, where the 

averaged axis 3.45, Also they believe 

that conflict and war have a significant 

impact on the behavior of the students 

in basic education schools in the capital 

Sana'a and a mean 3.60. The target 

sample believe that conflict and war 

have a major impact on the interest of 

parents to students in basic education 

schools in the capital Sana'a where the 

arithmetic mean is 3.69, while the 

respondents believe that conflict and 

war have an impact moderate about 

motivation students in basic education 

schools in the capital Sana'a and a mean 

3.19. 

In addition, the respondents reported 

that conflict and war have an impact 

moderate in students in basic education 

schools' activity in the capital Sana'a 

and a mean 3.20, the research found 

that there is no statistically significant 

effects of educational wars and 

conflicts, differences on academic 

achievement attributable to the type 

variable. And the presence of statistical 

differences for educational effects of 

wars and conflicts on educational 

achievement represented by two 

mentioned (academic achievement, 

student behavior) is attributable to years 

of experience. 
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 : مقذمة البحث

تكىَ الثرشٔٚ اذتيٗيٗرٛ  ٙ زتعىرن ورَ ااعىيفرثر ت  شٔترْ ال ؼرشٖٛ  ٖٔيرثغ تيرذً ا وري  عيرذً            

ػيفٕ ّث  ٔوَ  ي فيذ اععربر الرذٔه نُ انٌظرثُ ِرٕ ا رذق اذتيٗير٘ لمعٍىٗرٛ ٔٔطرٗمعّث  ٔ ثلعرثل٘ فر ُ          

لمعيذً ٔالعٍىٗٛ تكىَ ت  ٍثٞ انٌظثُ   ٖٔيفذ العيفمرٗي ٔطرٗمٛ ااعىرن ت ِرزا ال ٍرثٞ        ارتطٕار ا ٔىل

ٖٔيفعرب العيفمٗي ا طثط٘ وَ نِي املشاذن ت إعذاد الفشد لمعيفثون ورن ااعىرن  ٔانطرّثً ت تٍىٗعرْ ٔذرن      

ٙ زتعىن ورَ  وؼكالتْ ٔرلك مبث ُٖكظ ْ لمفشد وَ تأطٗع ت املّثسار ٔارتربار إىل ذذ انتيثُ  ٔن

 (.51  331.ااعىيفثر ال ٖظعغين عَ جّٕد نٙ فشد وَ نفشادٓ ت ط ٗن العيذً ٔالعٍىٗٛ )ال ضاص  

آ ثسِث الظ٠ٗٛ عمٜ ٌفٕغ ا طفثه ِٔ٘ جشاٟي ت ذق انٌظثٌٗٛ مجيفرثٞ   ٔالـشاعثر ٔترتك اذتشٔب

ّر٘ تمررق  ثل ٠ٗرٛ ٔاليفىرشاُ     ٔتضداد  ؼثععّث عٍذوث ٖعأرٝ وٍّث ا طفثه ا  شٖثٞ  ٔآ ثس اذتشٔب كثريٚ ف

ٔتّررذد االصعـررثد اليررٕو٘  ٔتررذوش ال ٍٗررٛ العرعٗررٛ   نوررث نكثررش ٌعثٟحّررث  وأطررثٖٔٛ  تمررك الرر  ترتكّررث        

اذتررشٔب لررذٝ ا طفررثه ت  ررثب ام ررثس املررذوشٚ ِٔرر٘ ملررث جيفررن ارترررباٞ املتعـرر  ٖيٕوررُٕ  ثلذساطررثر     

ّرٕد ٔ اليفىرن عمرٜ وشاعرثٚ ا طفرثه ت      املظعفٗلٛ ٔحتمٗمّث لمٕؿٕه إىل ٌعثٟخ تظثعذ عمٜ  زه كن ادت

صوَ اذتشٔب ٔ إٖٕاّٟي ٔ تأِٗمّي ٔإ يفثدِي صذس انوكثُ عرَ ام رثس الٍفظرٗٛ ٔامليفٍٕٖرٛ الر  نكرَ نُ       

 (.1.  5331تمرق  ّي )اذتظين   

ٔت عثملٍث اليفش ٘ ٖين ا طفثه ت  يفض الذٔه كرثٖث  زٓ اذتشٔب ف ُ مل ٖظعؼّذٔا فّٗث ٔنٕترٕا  

فأٌّي طٗعحشعُٕ كأغ وشاستّث ٔنؿرٍثفث  ورَ نلرٕاُ الؼريثٞ ٔاليفرزاب ِٔري ػرثِذُٔ عمّٗرث           ذُٔ رٌب

ٔعمٜ سع ّث  ـٕس حتفش ت راكشتّي ٔلرَ ٖظرعطٗيفٕا ٌظرٗثٌّث ورذٝ نعىرثسِي وثؿرٛ ِٔري ٖؼرثِذٌّٔث         

ؿررٕسا  ذٗررٛ بثررن  ؼررثعٛ اليعررن  أصظررٜ ؿررٕسٓ وثؿررٛ لررٕ طررثه املررٕر عضٖررضا نٔ صشٖ ررث لمطفررن )ال ررضاص       

.331  51.) 

ٔإرا كثُ الك ثس ٖظعطٗيفُٕ حتىن الـذوثر ون آالوّث ٔويفثٌثتّث ف ُ ا طفثه عمرٜ اليفكرع ورَ    

رلك  ف ُ وث ٖـثذب اذتشٔب وَ نِٕاه ٌٔك ثر ٔؿذوثر كفٗن  ضعضعٛ ٌفرع الطفرن ٔنوٍرْ ورذٝ     

عررٕه  اذتٗثٚ ٔصذ ال ٖذسك ا ِن ٔااعىن ِزا ا  ش ت ٔصعْ ٔلكٍْ مبشٔس الضوَ تعفثصي ذثلٛ الطفن ٖٔ

 (.333.املؼّذ املشعب ٔاملفضع الزٙ سآٓ ص ن طٍٕار وَ عىشٓ )ادت ثل٘  

كىث تؤ ش اذتشٔب عمٜ ا طفثه  ؼكن آوش  ذٗث ٖعي اطعيطثب ا طفرثه املعظرش   ورَ العيفمرٗي     

وَ جثٌب العٍظٗىثر انسِث ٗٛ ٔاملمٗؼٗثر املظمرٛ ال  تيًٕ  عذسٖ ّي عمٜ اطعتذاً ا طرمرٛ نٔ تٍفٗرز   

اٌعرثسٖرٛ  ٔصرذ صثورن وٍظىرٛ الٌٕٗٗظرٗا  شعثٖرٛ زتىٕعرٛ ورالر  يفٍرٕاُ لاليفرٕدٚ لمعيفمرٗيل ت            عىمٗثر 

عذد وَ الذٔه اليفش ٗرٛ  ٔتيرًٕ ِرزٓ اذتىرالر عمرٜ إٌؼرثٞ وشاكرض لمعيفمرٗي ال رذٖن ٔإؿرال  املؤطظرثر            

 (.5  351.العيفمٗىٗٛ املعلشسٚ وَ الـشاعثر الذاومٗٛ )املشكض انصمٗى٘ لمذساطثر االطرتاتٗحٗٛ  

ٔون رلك  ف ُ ِزٓ امل رثدسار تعظري مبرذٔدٖرٛ الٍطرثا  ٔافعيثدِرث اليرذسٚ عمرٜ اطرعٗيفثب ا طفرثه          

املعلشسَٖ وَ الـشاعثر الذاومٗٛ  فلال  عَ كيفا العىٕٖن  زٓ امل ثدسار  ِٕٔ وث ٖعحمٜ ت إوفرثا  
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عيفمررٗي لفطفررثه ومٗررُٕ دٔالس اليفررثً املثكرر٘ لعىٕٖررن وررذوثر ال 33.وؤطظررثر انثث ررٛ الذٔلٗررٛ ت تررأو  

الالج٠  ت الذٔه اليفش ٗٛ ال  تؼرّذ ذشٔ رث  وظرمرٛ عمرٜ الرشثي ورَ تيفّرذ كرن ورَ الٕالٖرثر املعررذٚ            

ومٗررُٕ دٔالس لرررذعي ا طفرررثه املعلررشسَٖ ورررَ اذترررشب    .35ٔ شٖطثٌٗررث ٔا وررري املعرررذٚ  عيرررذٖي ذرررٕال٘   

 (.5  351.)املشكض انصمٗى٘ لمذساطثر االطرتاتٗحٗٛ  

( عَ آ ثس اذتشب عمٜ ا طفثه  أٌّث ندر إىل ػريفٕس ا طفرثه   3.  331.ال ضاص ) ٔليذ ن  عن دساطٛ

 ررثرتٕق ملررث تٕلررذ عٍررْ ػرريفٕس  ثالٌظرررثب وررَ ااعىررن ِٔررزا طرر ب لررذّٖي انؿررث ٛ  رر يفض ا وررشا       

الزٍِٗٛ ٔاليفـث ٗٛ  ٔن  عن نٖلث  تشاجن حتـٗن ا طفثه الذساط٘ ٔصمٛ العفٕا لعيفشكّي لمظشٔق ال  

 اٌع ثِّي ٔاِعىثوّي.     تظعرٕر عمٜ

وررَ جّعررْ نكررذ وشكررض دساطررثر ذيررٕا انٌظررثُ ت فمظررط  نُ ٍِررثك ن ررشا  طررم ٗث  لميفررذٔاُ عمررٜ     

حتـٗن العالوٗز ٔدافيفٗعّي ضتٕ العيفمي  ٔصذ كثُ وظعٕٝ تأ ري اليفرذٔاُ ت الظرعٛ الؼرّٕس ا ٔىل عمرٜ     

عٕٝ تشكٗرض العالوٗرز فيرذ ترأ ش     %  نورث فٗىرث ٖعيفمرق مبظر    .1%  ٔالذافيفٗٛ 1.وظعٕٝ حتـٗن العالوٗز 

%  نوررث فٗىررث ٖعيفمررق 11%  كررزلك تررأ ش ٌؼررثطّي ٔوؼررثسكعّي داوررن اذتـررٛ  ٍظرر ٛ  13طررم ٗث   ٍظرر ٛ 

%  كزلك تأ ش وظعٕٝ عذً االٌل ثط لٗؼكن صٖثدٚ .1مبظعٕٝ اليفٍا داون املذسطٛ فيذ صاد  ٍظ ٛ 

 (.333.% )وشكض دساطثر ذيٕا انٌظثُ  13ويذاسِث 

  نُ نطفثه الٗىَ الزَٖ ٖيذس عرذدِي  رثملالٖ   كرثٌٕا نكثرش الف٠رثر تلرشسا  ت       ٔملث ال ػك فْٗ

ً( ٔذعرٜ إ شٖرن ادترثسٙ    351.ااعىن  ظ ب اذتشب  ليذ ذشوعّي اذتشب الذاٟشٚ وٍز وثسغ املثك٘ )

ً( ورررَ ن ظررره ذيرررٕصّي لالعيفمرررٗيل  ا ورررش الرررزٙ كرررثُ لرررْ ترررأ ريار عىٗيرررٛ عمرررٜ ٌفظرررٗثتّي         .35.)

ثه اليفررثً ادتذٖررذ  ت جررن نجررٕاٞ اليعررثه املظررعيفشٚ  ررثلعٕاصٙ وررن اطررعىشاس اليفىمٗررثر  ٔاطررعيفذادِي الطررعي 

 ادتٕٖٛ ال  تؼٍّث دٔه العرثلا الزٙ تيٕدٓ الظيفٕدٖٛ.

ومٗررُٕ طفررن   41.( نُ تيشٖررش ٔصاسٚ الرت ٗررٛ ٔالعيفمررٗي ت الررٗىَ ٖؤكررذ  نُ   351.ٔركررش الفالذرر٘ ) 

 33.وذسطررٛ فٗىررث حتٕلررن  5333شٚ ضتررٕ تلررشسٔا وررَ ِررزٓ اذتررشب  ذٗررث  مغررن عررذد املررذاسغ املررذو 

وذسطٛ نوشٝ إىل دٔس ٔوشاكض إٖٕاٞ لمٍرثصذ  ٖؼرىن ِرزا الرشصي عرذدا  ورَ ستثفظرثر الر الد. ٖٕٔكر           

لنُ ا ورري املعرررذٚ تيررا   351.الظررٗذ ل ررثٔلٕ لٗى ررٕل املٍظررق امليررٗي لفورري املعرررذٚ  ررثلٗىَ ت نكعررٕ ش     

لـشاع  ثلٗىَل ولٗفث  لضتَ ال ٌظعطٗن إلضاً نٙ عثجضٚ ذٗثه اطعّذاق املذاسغ وَ ص ن كن نطشاق ا

عمّٗي  رثليٕٚ نورش ت ثثٖرٛ الـريفٕ ٛل  كىرث ٖؤكرذ تيشٖرش        رلك طشق  يفذً اطعّذاق املذاسغ  ٔفش  

ٔصاسٚ الرت ٗررٛ ٔالعيفمررٗي ت الررٗىَ ٔالررزٙ ٌؼررش عمررٜ وٕصررن لرررلاملٌٕٗعٕسل نُ الررٕصاسٚ تيررا عررثجضٚ عررَ تررٕفري   

ٔساا املتــررٛ لط ثعررٛ الكعررثب املذسطرر٘  ٔوٍررن دوٕ ررث ٌعٗحررٛ      املٍررثِخ الذساطررٗٛ   ظرر ب ٌفررثر ا   

 (.53  351.اذتـثس املفشٔ  عمٜ ال مذل)الفالذ٘  

ٖٔلررٗا العيشٖررش  ررأُ تررأ ريار اذتررشب مل تعٕصررا عمررٜ ا كررشاس املثدٖررٛ   ررن تررشك ن ررشا  ٌفظررٗث  عمررٜ   

    ِ مٗرٛ  ـرٍيفثٞ لليرذ ّنج  رشر     العالوٗز ٔامليفمى  عمٜ ذذ طٕاٞ  ٖيٕه اذرذ امليفمىر  ت إذرذٝ املرذاسغ ا 
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الكثري وَ ا طش عمٜ تشك وٍثص ي ت ؿٍيفثٞ ٔاالٌعيثه إىل وٍثطق نوشٝ حبثث  عَ ا وثُ  ا وش الرزٙ  

ٖفش  عمٜ الطالب الٍثصذ  العكٗا ون ٔاصن جذٖذ ت وٍثطق الٍضٔ  ٔالمحٕٞل  ٔنكثق العيشٖش ل نُ 

الظث يفٛ عؼش  ِي نكثش ف٠رثر ااعىرن تلرشسا  ورَ     لالعالوٗز ٔنثم ّي ت طَ الطفٕلٛ وث    الظث يفٛ ٔ

ِررزٓ اذتررشبل ٔنكررذ العيشٖررش عمررٜ نُ الررٗىَ حبثجررٛ وثطررٛ إىل إعررثدٚ تأِٗررن العالوٗررز ٌفظررٗث  لاللعرررثا  

زتذدا  ت العيفمٗي   فٍّثك ورَ فيرذ ن رثٓ ٔآورش نفرشاد ورَ نطرشتْ  فلرال  عرَ الـرذوثر الٍفظرٗٛ الر              

  ٕ   351.اٟ٘ عمررٜ املٍررثطق املكعظررٛ  ثلظرركثُل )الفالذرر٘  نؿرٗ ٕا  ّررث جررشاٞ عىمٗررثر اليـررا اليفؼر

( ام ثس الظم ٗٛ لمرشب عمٜ حتـرٗن العالوٗرز ت امتر٘  ترذٌ٘     351.(. ٔليذ رتف )عثىثُ ٔنوذ 3.

العرـٗن العالوٗز  يفذ اذتشب  ٔتذٌ٘ دافيفٗرعّي   ٔكريفا الرتكٗرض ٔاطتفرث  وظرعٕٝ املؼرثسكٛ ت       

ز  ثلٍؼررثط املٍضلرر٘  ٔاستفررثع وظررعٕٝ الغٗررثب ٔالعظررشب    اذتـررٛ  ٔاطتفررث  وظررعٕٝ اِعىررثً العالوٗرر  

 ررذاع ٔإٌعررثد   انٔاطتفررث  وظررعٕٝ تٕجٗررا وّررثسار الررعفكري  ـررٕسٚ طررمٗىٛ  ٔكرريفا اليررذسٚ عمررٜ           

ورش ت  ا فكثس  ٔتذٌ٘ ذفظ العمىٗز لمىيفمٕوثر ٔاطرتجثعّث  ٔثٗثب الٍيثؾ املثىش ا ثدق ٔمسثع ام

مىٗز  ٔاستفثع وظعٕٝ اليفٍرا داورن املذسطرٛ  ٔترذٌ٘ اذررتاً      الفـن  ٔجّٕس ؿيفٕ ثر لمعيفمي ٖٕاجّث الع

 اليٕاٌ  املذسطٗٛ ٔاالٌل ثط  ٔالٍظشٚ الظم ٗٛ لمىظعي ن وَ ص ن العالوٗز.

ّٖٔررذق ال رررث اذتررثل٘ إىل العيفررشق عمررٜ ن ررش اذتررشب الررذاٟشٚ ت الررٗىَ عمررٜ العرـررٗن الذساطرر٘      

ظش امليفمى  ٔامليفمىثر ت املرذاسغ املعلرشسٚ   لمطالب ٔوـٕؿث  طم ٛ وشذمٛ العيفمٗي ا طثط٘ وَ ٔجّٛ ٌ

  أوثٌٛ اليفثؿىٛ. 

ر:رResearch Problemمؼكصلروتبيعر

تـرذع   ملرث تظر ب ت  طرٍٕار    1  كثش وَ ٔذشٔب ٔؿشاعثر يفش ٗٛ  ٕسارالذٔه ال ػّذر  يفض

ٛ    رعحض ذٗث  املؤطظثر العيفمٗىٗٛٔت طمٗيفعّث وؤطظثر تمك الذٔه  ت  عَ تيرذٖي ارترذوثر العيفمٗىٗر

 تظرشب ويفرذالر  ٔكريفا نداٞ ورث ت يرٜ وٍّرث   ٔؿرثذب رلرك استفرثع           يفض املذُ ٔدوشر الكرثري وٍّرث  

ا طفثه وَ العيفمٗي ون اطتشاطّي ت الـشاع الذاوم٘  نٔ ٌضٔذّي إىل دٔه ادتٕاس ون عثٟالتّي  ٔعذً 

 صذستّي عمٜ اذتـٕه عمٜ ارتذوثر العيفمٗىٗٛ ت شتٗىثر الالج٠ .

 351.طر عىرب/ نٖمررٕه   3دس عرَ وٍظىرٛ ا وري املعرررذٚ لفوٕورٛ ٔالطفٕلرٛ ت      ٔصرذ نكرذ تيشٖرش ؿررث   

 .534 يفٍٕاُ لالعيفمٗي حتن الٍثسل نُ الـشاعثر الذاومٗٛ ت وٍطيٛ الؼشا ا ٔطه وٍيفن وث ال ٖين عَ 

ومُٕٗ طفن وَ تمي٘ العيفمٗي ت املذاسغ ت كنٍّ وَ طٕسٖث ٔاليفشاا ٔالرٗىَ ٔلٗ ٗرث ٔجٍرٕب الظرٕداُ مبرث      

% وَ إمجثل٘ عذد ا طفثه ت طَ الذساطٛ ت ِرزٓ الرذٔه  ٔتعفرثٔر ويفرذالر العظرشب      3.ثده ٌظ ٛ ٖيف

والٖر  طفرن ت اليفرشاا      3ومُٕٗ طفن ت الظٕداُ  ٔ 345وَ العيفمٗي وَ دٔلٛ  وشٝ  ذٗث تـن إىل 

ا سدُ  ومُٕٗ طفن ت طٕسٖٛ ٔوٍثطق بشكض الالج٠  الظرٕسٖ  ت  45.ومُٕٗ طفن ت الٗىَ  ٔ 43.ٔ

 ومُٕٗ طفن ت لٗ ٗث. .ٔل ٍثُ ٔتشكٗث ٔوـش  ٔ
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كىررث ندر اذتررشٔب إىل تررذوري املٍؼررير العيفمٗىٗررٛ نٔ اطررعتذاوّث كىٍررثطق بشكررض عظرركشٙ       

فلررال  عررَ ختـررٗف  يفررض املررذاسغ ٔادتثويفررثر نصثوررٛ الٍررثصذ  وررَ املٍررثطق امللررطش ٛ  ملررث ٖررؤدٙ    

إىل ترذوري   351.تيثسٖش وٍظىٛ الٌٕٗٗظٗا ت عثً  لملغه عمٜ املٍؼير العيفمٗىٗٛ املع يٗٛ  ذٗث تؼري

وذسطٛ ٔوٍؼأٚ تيفمٗىٗٛ ت كنٍّ وَ طٕسٖث ٔاليفشاا ٔالرٗىَ ٔلٗ ٗرث ٔالظرٕداُ ٌعٗحرٛ      1113وث ال ٖين عَ 

 االطعّذاق املعـثعذ لمىٍؼير العيفمٗىٗٛ.

العرـٗن وث ن ش اذتشٔب ٔالـشاعثر املظمرٛ عمٜ  ٔتعىثن وؼكمٛ ال رث ت الظؤاه الشٟٗع امت٘ 

 ؟ أوثٌٛ اليفثؿىٛ وَ ٔجّٛ ٌظش امليفمى  ٔامليفمىثر  ٛشذمٛ ا طثطٗاملالذساط٘ لطم ٛ 
 ٖٔعفشع وَ الظؤاه الشٟٗع ا ط٠مٛ الفشعٗٛ امتٗٛ 

 أوثٌٛ  ٛشذمٛ ا طثطٗاملوث ن ش اذتشٔب ٔالـشاعثر املظمرٛ عمٜ العرـٗن الذساط٘ لطم ٛ  (1

 اليفثؿىٛ وَ ٔجّٛ ٌظش امليفمى  ٔامليفمىثر؟
ت يفث  ملعغريار )ادتٍع  طٍٕار  اطعحث ثر نفشاد اليفٍٗٛ فشٔا رار داللٛ إذـثٟٗٛ    تٕجذِن  (2

 ؟ ارتربٚ(
 تكىَ نِىٗٛ ال رث ت نٌْ  ر:رResearch Importanceأيم لروتبيعر

ٖعٍثٔه وٕكٕعث  جذٖشا   ثل رث  ذٗث نؿ رن جثِشٚ اذتشٔب ٔالـشاعثر املظمرٛ ت الٗىَ  -

ٔآ ثسِث ومىٕطٛ ٔٔاكرٛ عمٜ طالب املذاسغ الٗىٍٗٛ  ٔتيفثٌ٘ وٍّث نكرب  تضداد عثوث   يفذ آوش

ػشعتٛ وَ العالوٗز  لزا ٖيفذ الٕصٕق عمٜ ِزٓ الظثِشٚ مليفشفٛ ذحىّث ٔن شِث نوش عمٜ صذس 

 ك ري وَ ا ِىٗٛ.
ٖشكض عمٜ طم ٛ املشذمٛ ا طثطٗٛ كف٠ٛ وظعّذفٛ  ذٗث تيفعرب ِزٓ الف٠ٛ سكٗضٚ نطثطٗٛ ت  -

عمٜ عثتيّث طعين وظ٠ٕلٗثر عذٖذٚ ت وظعي ن الٕطَ  لزا ٖيفذ االِعىثً  ثلعرـٗن ااعىن  ٔ

 الذساط٘ لعالوٗز املشذمٛ ا طثطٗٛ كشٔسٚ ومرٛ عمٜ الذٔاً.
ٖيذً ومفٗٛ ويفشفٗٛ لمىؤطظثر العيفمٗىٗٛ ٔإداساتّث ٔوذسطّٗث عَ ام ثس ال  تظ  ّث اذتشب عمٜ  -

 ثطٗٛ. العرـٗن الذساط٘ لذٝ تمىٗز املشذمٛ ا ط
ٖيذً تغزٖٛ ساجيفٛ لزٔٙ اليفالصٛ ت ٔصاسٚ الرت ٗٛ ٔوكثت ّث ذٕه وظعٕٝ تأ ش طم ٛ املشذمٛ  -

ا طثطٗٛ وَ اذتشب  ملث ٖظثعذِي عمٜ كشٔسٚ العتطٗه ٔٔكن  شاوخ اطرتاتٗحٗٛ لٕكن 

 اذتمٕه املٍثط ٛ مليفثدتٛ ِزٓ ام ثس لمعتفٗا وَ ذحي الظثِشٚ كن ت وٕصيفْ.
َٖ وَ ِزا ال رث  ٔرلك وَ واله االطعفثدٚ وَ ٌعثٟحْ ٔندٔاتْ طٗظعفٗذ  ثذث  آوش -

 ٔتٕؿٗثتْ.
 ٖيفذ ِزا ال رث وَ ا حبثث ال  تفعيذ إلّٗث الظثذٛ الرت ٕٖٛ ٔالعيفمٗىٗٛ ت زتعىيفٍث الٗىين. -
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ر:رResearch Objectivesأيذوثروتبيعر

 ا ذق اليفثً   نٔال 

عمٜ العرـٗن الذساطر٘ لرذٝ تالوٗرز وشذمرٛ العيفمرٗي       ٔالـشاعثر املظمرٛالعيفشق عمٜ ن ش اذتشٔب 

 ا طثط٘ وَ ٔجّٛ ٌظش امليفمى  ٔامليفمىثر ت املذاسغ املعلشسٚ  أوثٌٛ اليفثؿىٛ.
 ا ِذاق الفشعٗٛ    ثٌٗث 

العيفشق عمٜ ن ش اذتشٔب ٔالـشاعثر املظمرٛ عمٜ العرـٗن الذساط٘ لطم ٛ وشذمٛ العيفمٗي  -

 وثٌٛ اليفثؿىٛ.ا طثط٘ ت املذاسغ املعلشسٚ  أ
حتذٖذ الفشٔا رار الذاللٛ انذـثٟٗٛ    ام ثس العيفمٗىٗٛ لمرشٔب ٔالـشاعثر عمٜ العرـٗن  -

 الذساط٘ ٔفيث  مساٞ امليفمى  ٔامليفمىثر ت يفث  ملعغريار )ادتٍع  طٍٕار ارتربٚ( 
  :Research questionsوتبيعررض  عفش

 ال رث ت امت٘  ٗثرتعرذد فشك

تٕجذ فشٔا رار داللٛ إذـثٟٗٛ    ام ثس العيفمٗىٗٛ املرتت ٛ عَ اذتشٔب ت الٗىَ عمٜ العرـٗن  (1

ت املذاسغ املعلشسٚ  أوثٌٛ اليفثؿىٛ ت يفث  ملعغري الٍٕع  ٛشذمٛ ا طثطٗاملالذساط٘ لذٝ تالوٗز 

 إٌثث(.–االجعىثع٘ )ركٕس 
ت ٛ عَ اذتشٔب ت الٗىَ عمٜ العرـٗن تٕجذ فشٔا رار داللٛ إذـثٟٗٛ    ام ثس العيفمٗىٗٛ املرت (2

ت املذاسغ املعلشسٚ  أوثٌٛ اليفثؿىٛ ت يفث  ملعغري طٍٕار  ٛشذمٛ ا طثطٗاملالذساط٘ لذٝ تالوٗز 

 ارتربٚ.
ر:رResearch Limitationsحذصدروتبيعر

 .2117-2116ط ق ال رث واله الفـن الذساط٘ ا ٔه وَ اليفثً الذساط٘   اذتذٔد الضوثٌٗٛ -
اصعـش ال رث عمٜ وذاسغ وشذمٛ العيفمٗي ا طثط٘ اذتكٕوٗٛ املعلشسٚ وَ اذتذٔد املكثٌٗٛ   -

 اذتشب  أوثٌٛ اليفثؿىٛ ؿٍيفثٞ. 
اصعـش ال رث عمٜ عٍٗٛ وَ ويفمى٘ ٔويفمىثر الـفٕق العظيفٛ ا ٔىل وَ وشذمٛ اذتذٔد ال ؼشٖٛ   -

 العيفمٗي ا طثط٘ )ركٕس  ٔإٌثث(.
عمٜ دساطٛ جثِشٚ تأ ري اذتشٔب ٔالـشاعثر املظمرٛ عمٜ اصعـش ال رث اذتذٔد املٕكٕعٗٛ   -

العرـٗن الذساط٘  كىث اصعـش ال رث عمٜ دساطٛ ام ثس العيفمٗىٗٛ املعىثمٛ ت )العرـٗن 

 اِعىثً ا ِن(. –طمٕكٗثر الطثلب  –ٌؼثط الطثلب  –الذافيفٗٛ  –الذساط٘

ر:رResearch Termsم طصي عروتبيعر

 (.261  2791امليفحي الٕطٗه  أٌّث تيفين اليعثه    ف٠ع  )ذتشب ت ا تيفشق  لغٛ ذتشبا
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ِ٘ ع ثسٚ عَ عىمٗٛ ؿشاع تكُٕ    طشف  نٔ نكثش   حبٗث ٖكُٕ ِذق نذذ   اؿطالذث  اذتشب

ا طشاق تذوري الطشق اموش نٔ ا طشاق ا وشٝ   ٍِٔثك عذٚ نٌٕاع لمرشٔب ٔوٍّث اذتشٔب 

فكشٖٛ نٙ  ثلفكش ٔالظٗثطثر   ٔوٍّث وث ٖكُٕ  ثلفعٍٛ اليفظكشٖٛ نٙ  ثليعثه   ٔوٍّث اذتشٔب ال

نٙ  ضسع الفعٍٛ    نفشاد الؼيفب الٕاذذ نٔ الي ٗمٛ الٕاذذٚ ٔرلك لعفشصعّي ٔكيففّي   ٔإوكثٌٗٛ 

اليلثٞ عمّٗي ت نٙ ٔصن   كىث نُ ٍِثك اليفذٖذ وَ الذٔافن لمرشٔب   فىٍّث وث تكُٕ  ّذق 

   ثنكثفٛ إىل نُ  يفض اذتشٔب ٖكُٕ ِذفّث وَ نجن  الثشٔٚ   ٔوٍّث وث تكُٕ  ّذق الظمطٛ

 (97  1002ال ضاص   ) حتيٗق ا وَ ٔالظالً

ؿشاع عتذث    زتىٕعع  ك ريت  تظيفٜ إذذٝ ااىٕعثر إىل تذوري   العيفشٖا انجشاٟ٘ لمرشب 

 نٔ العغمب ٔالٍـش عمٜ ااىٕعٛ ا وشٝ.

ارتالق ٔالؼيثا ٔت المغٛ انصتمٗضٖٛ تيفين كمىٛ ِٕ الٍضاع ٔارتـثً نٔ العيفشٖا المغٕٙ لمـشاع  

Conflict   ُ1002اليفشاك نٔ ارتـثً  نٙ نُ الـشاع ٖيفين العيفثس     املـثحل ٔامساٞ )اليفىٗث  

161.) 

ُ ٍِثك تيفثسكث  ننكَ تيفشٖا الـشاع  أٌْ تمك اذتثلٛ ال  ٖ ذٔ فّٗث العيفشٖا االؿطالذ٘ لمـشاع  

ْ ذثلٛ وَ الفيفن    اجتثِ  نٔ نكثش ٌثجتٛ عَ الشث ٛ ت االطعرٕار عمٜ    طشف  نٔ نكثش  نٔ نٌ

(.  ٖٔيفشفْ لٗكشر 241  1006نكرب صذس ملكَ وَ ٔطثٟن انػ ثع لعريٗق ِذق ويف  )ِٗكن  

(2796 Likert  َأٌْ احملثٔالر ال  ٖ ز ث الفشد لعريٗق نِذاق ويفٍٗٛ  لٕ حتيين ذتح ن ع  )

 (.209  1009ٖ عغُٕ حتيٗيّث ٔلزا ٍٖؼأ اليفذاٞ    ادتثٌ   ) الض ٗذٙ   وشَٖ ا ِذاق ال  ام

(  أٌْ عىن ويـرٕد ورَ طرشق ورث  لمعرأ ري طرم ث  عمرٜ طرشق نورش  ملرث           201  1026ٔعشفْ اليفضٖضٙ )

 ٖيفٗق حتيٗق نِذافْ ٔوـثذتْ. 

عكُٕ كشد فيفن ٖؼري وفًّٕ الـشاع إىل عىمٗٛ ارتالق نٔ الٍضاع ال  تالعيفشٖا انجشاٟ٘ لمـشاع  

ملىثسطٛ كغه ك ري وَ جثٌب فشد ويف  نٔ زتىٕعٛ نفشاد  نٔ وٍظىٛ عمٜ فشد آوش نٔ زتىٕعٛ 

ًٞ وَ داون وٗذاُ اليفىن نٔ ت وٗذاُ زتعىيف٘ آوش  ٔرلك  ّذق إذذاث تغٗري )إظتث ٘ نٔ  نفشاد  طٕا

 طميب( ت  ٍٗٛ نٔ ويفثٖري  نٔ صٗي رلك الفشد  نٔ تمك ااىٕعٛ نٔ املٍظىٛ.

ِٕ اذتثؿن وَ كن ػ٘ٞ  وث  ي٘ ٔ  ن ٔرِب وث طٕآ  ٖكُٕ ت العيفشٖا المغٕٙ لمعرـٗن 

ذـن الؼ٘ٞ نٙ ذـن ذـٕال   ٔالعرـٗن بٗٗض وث ذـن  ٔذثؿن  اذتظثب ٔا عىثه ٔضتِٕث.

( نٙ     صثه  يفلّي 20الؼ٘ٞ ستـٕلْ ٔ غٗعْ. صثه تيفثىل ل ٔذـن وث ت الـذٔسل )اليفثدٖثر  امٖٛ 

 ( 221  2770 ن الؼ٘ٞ جتىن ٔتث ن )ا َ وٍظٕس مجن  ٔحتـ

كن وث ٖعيفمىْ الطثلب ٖٔكعظ ْ ت املذسطٛ وَ ويفثسق  العيفشٖا االؿطالذ٘ لمعرـٗن الذساط٘ 

 (.91  1009ٔوّثسار ٔصذسار  كيذسٚ الطفن عمٜ العّح٘ )اليفىش  
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شصٓ العمىٗز ت نوث صثوٕغ اليٗثغ لميفمًٕ الرت ٕٖٛ فٗيفشق العرـٗن  أٌْ حتذٖذ العيذً الزٙ عت

 .(16  2779 امليفمٕوثر نٔ املّثسار ٔوذٝ بكٍْ وٍّث )ستىذ 

 وربار وَ تيفمىٕٓ ملث الطالب اطعٗيفثب وذٝ حتذٖذ  ْ ٖٔيـذ العيفشٖا انجشاٟ٘ لمعرـٗن الذساط٘ 

 االوع ثسار واله وَ العرـٗن ويف   ٖٔيثغ دساط٘ ويشس ت الذساط٘ ن ٍثٞ الؼّش نٔ الفـن نٔ اليفثً

 .الذساط٘ اليفثً ٌّثٖٛ نٔ ٌّثٖٛ الؼّش نٔ الفـنت 

ِ٘ املشذمٛ الذساطٗٛ ال  تظ ق وشذمٛ العيفمٗي الثثٌٕٙ ٔتظعىش ملذٚ تظن وشذمٛ العيفمٗي ا طثط٘  

طٍٕار  حبظب تيظٗي ٔصاسٚ الرت ٗٛ ٔالعيفمٗي  ثدتىّٕسٖٛ  6طٍٕار إلضاوٗٛ ٖٔي ن فْٗ العالوٗز وَ عىش 

 الٗىٍٗٛ.

 : الذراسبت السببقة

   ٞانطشاٟٗم٘  اليفذٔاُ ؿذوٛ عَ الٍثجتٛ املتعمفٛ ا منثط  يفٍٕاُ( 0202دساطٛ )عظمٗٛ ٔال ٍث

 ويفشفٛ إىل ن  ِٔذفثضٚ ستثفظثر ت ا صـٜ اٌعفثكٛ ن ٍثٞ ا طثطٗٛ املشذمٛ تالوٗز لذٝ
 ن ٍثٞ ا طثطٗٛ املشذمٛ تالوٗز انطشاٟٗم٘ لذٝ اليفذٔاُ ؿذوٛ عَ الٍثجتٛ املتعمفٛ ا منثط
 تين ٔا وّثر ملَ ام ثٞ فيفن  شدٔد العالوٗز تأ ش ٔوذٝ ثضٚ ستثفظثر ت ا صـٜ اٌعفثكٛ
طفال ٔطفمٛ   ٔمت اطعتذاً صثٟىٛ ا فيفثه  241طٍٛ  ٔصذ  مغ ذحي اليفٍٗٛ  12-7    نعىثسِي

 ٍذا  ليٗثغ سدٔد الفيفن لـذوٛ اليفذٔاُ انطشاٟٗم٘ ن ٍثٞ اٌعفثكٛ  27الـثدوٛ ٔتعكُٕ وَ 

 نجّشر ٔصذ   ٔاوع ثس سٔتش لمٕالذاُ ليٗثغ املؼثكن الٍفظٗٛ ٔاالٌفيفثلٗٛ لفطفثه   ا صـٜ
 املرتت ٛ ا فيفثه سدٔد دسجثر وعٕططثر إذـثٟٗٛ ت داللٛ رار فشٔا ٔجٕد عذً ذساطٛال ٌعثٟخ
 عالصٛ ٔجٕد عذً ٔإىل ٔانٌثث  الزكٕس ا طثطٗٛ    املشذمٛ تالوٗز لذٝ اليفذٔاُ ؿذوٛ عمٜ

 ملعغري تيفضٝ اليفذٔاُ ؿذوٛ عمٜ املرتت ٛ سدٔد الفيفن دسجثر    إذـثٟٗٛ داللٛ رار ٛاست ثطٗ
ىل ٔجٕد عالصٛ است ثطٗٛ وٕج ٛ    سدٔد الفيفن املرتت ٛ عمٜ ؿذوٛ اليفذٔاُ عٍذ إانصثوٛ ٔ وكثُ

  العالوٗز ٔ   سدٔد فيفن الٕالذاُ.

 ُٔٔعالصعّث  ثلعرـٗن الذساط٘ لذٝ    يفٍٕاُ اللغٕط الـذوٗٛ (0222  دساطٛ )جثطي ٔآوش

تالوزٚ الـا ارتثوع اال عذاٟ٘  نجشٖن الذساطٛ ت اليفشاا ِٔذفن إىل الكؼا عَ اللغٕط 

  ٔكزلك وع اال عذاٟ٘ ن ٍثٞ اذتشب ٔ يفذِثالـذوٗٛ ال  تيفش   ث تالوزٚ الـا ارتث

ذث املٍّخ الكؼا عَ اليفالصٛ    اللغٕط الـذوٗٛ ٔالعرـٗن الذساط٘  ٔصذ اطعتذً ال ث

( وَ الزكٕس 111ٛ الذساطٛ عمٜ )الٕؿف٘ العرمٗم٘ لمعريق وَ نِذاق الذساطٛ   ٔاػعىمن عٍٗ

( وَ انٌثث   مت اوعٗثسِي  طشٖيٛ اليفٍٗٛ اليفؼٕاٟٗٛ الط يٗٛ   ٔمت إعذاد ويٗثغ لمكؼا 111) ٔ

   ر ع ثس( فيشٚ   ٔت امليفثدتٛ انذـثٟٗٛ مت اطعتذاً او41عَ اللغٕط الـذوٗٛ تكُٕ وَ ) 

  ٕؿمن الذساطٛ إىل الٍعثٟخ امتٗٛٔويفثوم٘  ريطُٕ ٔطٗربوثُ ليٗثغ صٕٚ االست ثط    املعغريار  ٔت
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نُ نفشاد اليفٍٗٛ ٖيفثٌُٕ وَ اكطشاب وث  يفذ اللغٕط الـذوٗٛ  ٍِٔثك عالصٛ طثل ٛ دالٛ إذـثٟٗث  

ٍٛ الكمٗٛ    دسجثر اكطشاب وث  يفذ اللغٕط الـذوٗٛ ٔدسجثر العرـٗن الذساط٘ لميفٗ

 ٔكزلك ليفٍٗٛ الزكٕس ٔعٍٗٛ انٌثث . 

   يفٍٕاُ العرـٗن ٔالذافيفٗٛ ضتٕ العيفمي لعالوٗز املشذمٛ ا طثطٗٛ  يفذ  ( 0222دساطٛ )دسٖٔؽ 

نطفثه ثضٚ  ت املشذمٛ  اذتشب عمٜ ثضٚ ِذفن الذساطٛ إىل تيـٜ آ ثس اذتشب /اليفذٔاُ عمٜ

ا طثطٗٛ ت الؼّٕس الظن ا ٔىل ال  تمن اذتشب وَ ذٗث وظعٕٖثر  العرـٗن ٔالذافيفٗٛ ٔاليفٍا 

ت املذسطٛ  ٔصذ تكٌٕن عٍٗٛ ال رث  ئحتـٗمّ  أداٞ العالوٗز ا ِن املذسط٘ ٔوظعٕٝ اِعىثً

وَ ا ٍثُ طعُٕ ويفمىث  ٔويفمىٛ وَ وٍطيٛ ٔطه ثضٚ ٔعؼشُٔ ويفمىث  وَ ػشا ثضٚ. اععىذ ال ثذث 

عمٜ اطع ثٌع  ا ٔىل وٕجّٛ لمىيفمى  وَ املٍثطق املزكٕسٚ ٔا وشٝ لفوّثر  ٔويث الر ػتـٗٛ 

ُ ٍِثك ن شا  نشػذَٖ الٍفظٗ  ت املذاسغ. ٔكثُ وَ ن شص ٌعثٟخ ال رث نجشٖن ون ط يفٛ وَ امل

طم ٗث  لميفذٔاُ عمٜ حتـٗن العالوٗز ٔدافيفٗعّي ضتٕ العيفمي  ٔصذ كثُ وظعٕٝ تأ ري اليفذٔاُ ت 

%  نوث فٗىث ٖعيفمق مبظعٕٝ 52%  ٔالذافيفٗٛ 48 الظعٛ ػّٕس ا ٔىل عمٜ وظعٕٝ حتـٗن العالوٗز

داون اذتـٛ  كزلك تأ ش ٌؼثطّي ٔوؼثسكعّي % 51تأ ش طم ٗث   ٍظ ٛ  تشكٗض العالوٗز فيذ

%  كزلك تأ ش 52فيذ اصداد  ٍظ ٛ  %  نوث فٗىث ٖعيفمق مبظعٕٝ اليفٍا داون املذسط58ٛ ٍظ ٛ 

%. كزلك نجّشر الٍعثٟخ نُ وظعٕٝ اِعىثً 53 عذً االٌل ثط لٗؼكن صٖثدٚ ويذاسِث وظعٕٝ

ت الؼّٕس  %51لٗـن إىل  نداٞ ن ٍثؤِي صذ تأ ش  ؼكن طميبا ِن  ضٖثسٚ املذاسغ ٔالظؤاه عَ 

ا ٔىل  يفذ اذتشب  نوث فٗىث ٖعيفمق مبظعٕٝ انذ ثط ٔالعؼثؤً ٔارتٕق وَ املظعي ن ٖشٝ ويفظي 

ُ ِزٓ الفيشٚ ال تظّش  ٕكٕ  ت املشاذن ا ٔىل وَ املذاسغ ا طثطٗٛ لـغش طَ العالوٗز نامليفمى  

ذعن وظعٕٝ اكرب ت الـا الظثدغ ٔوث  يفذٓ  ٔصذ ٔلكَ تظّش ٌٕعث  وث  ؼكن ن

 %.41ٔارتٕق وَ املظعي ن  انذ ثط

ُ ا سصثً ننكذر ٌعثٟخ االطع ثٌٛ الثثٌٗٛ ٔاملٕجّٛ لفوّثر ا سصثً املٕكرٛ نعالٓ  ٔلكَ ٖ ذٔ 

َ ال  نفشصتّث اطع ثٌٛ ا وّثر نصن صمٗال  وَ ا سصثً ال  وشجن وَ واله اطع ثٌٛ امليفمى   ٔلك

 ـٕسٚ عثوٛ ٍِثك آ ثس طم ٗٛ جشاٞ اليفذٔاُ ت زتثل٘ العرـٗن ٔالذافيفٗٛ ت الؼّٕس الظن ا ٔىل 

تظّش  –لمىظعي ن  %  ٍِٔثك ٌظشٚ طم ٗٛ ٔاكر42ٛ% 38ٔ يفذ اليفذٔاُ ٔكثٌن عمٜ العٕال٘ 

ٚ ٍِٔثك اصدٖثد ومرٕج لميفٍا نٔ اليفٍثد داون ا طش  – ـٕسٚ نط٠مٛ ثشٖ ٛ تٕجْ  َ وَ ا طفثه 

 %( ٔجّٕس لمٍؼثط الضاٟذ.36)

   ُٔيفٍٕاُ ل املؼكالر الظمٕكٗٛ لذٝ ا طفثه الفمظطٍٗٗ  ت ً(  0220دساطٛ )طيفثد ٔآوش 

املشذمٛ ا طثطٗٛ الذٌٗث مبرثفظٛ ٌث مع واله اٌعفثكٛ ا صـٜ كىث ٖشاِث امليفمىُٕ ٔعالصعّث 

لذٝ ا طفثه الفمظطٍٗٗ     يفض املعغريارل ِذق ال رث  إىل العيفشق عمٜ املؼكالر الظمٕكٗٛ
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ت املشذمٛ ا طثطٗٛ الذٌٗث واله اٌعفثكٛ ا صـٜ كىث ٖشاِث امليفمىُٕ ت ستثفظٛ ٌث مع ت كٕٞ 

مخظٛ وعغريار ِ٘  ادتٍع  ٌٕٔع املؤطظٛ العيفمٗىٗٛ  ٔاملظعٕٝ العيفمٗى٘  ٔوٕصن املذسطٛ  

( فيشٚ ليٗثغ املؼكالر 41ٔوكثُ املذسطٛ وَ نذذاث االٌعفثكٛ  ٔصذ مت تطٕٖش اطع ثٌٛ وَ )

( 276الظمٕكٗٛ لذٝ تالوٗز الـفٕق ا س يفٛ ا ٔىل وَ املشذمٛ ا طثطٗٛ ذٗث مت تٕصٖيفّث عمٜ )

كٗثر ال رث اطعتذً ال ثذث وَ ويفمى٘ الـفٕق ا س ن ا ٔىل ٔويفمىثتّث  ٔالوع ثس فش

 املؼكالر وَ ٖذ)ر( ٔاوع ثس حتمٗن الع ثَٖ ا ذثدٙ  ٔنجّشر ٌعثٟخ ال رث ٔجٕد اليفذاوع ثس
 الطثٟشار  وَ ؿٕر ٔارتٕق العرـٗم٘  املظعٕٝ تذٌ٘ وثن الـغثس العالوٗز لذٝ الظمٕكٗٛ

 إىل الظمٕكٗٛ تيفضٝ املؼكالر إىل العيفشق ت فشٔا ٔجٕد ت   كىث .ٔاليفذٔاٌٗٛ ٔاليمق 
 املذٍٖٛوذاسغ  شتٗي( ٔلـثحل صشٖٛ  )وذٍٖٛ  املذسطٛ ٔملٕصن انٌثث  ٔلـثحل ادتٍع وعغري

اليشٖ ٛ ٔاملعٕططٛ وَ  املذاسغ ٔلـثحل االٌعفثكٛ نذذاث وَ املذسطٛ وٕصن ٔملعغري ٔاملتٗي

نذذاث االٌعفثكٛ  كىث نجّشر ٌعثٟخ ال رث عذً ٔجٕد فشٔا رار داللٛ إذـثٟٗٛ تيفضٝ لكن 

 عذسٖظْ ُٕ ىوَ وعغري ٌٕع املؤطظٛ )ذكٕوٛ  ٔكثلٛ(  ٔوعغري املظعٕٝ العيفمٗى٘ الزٙ ٖيًٕ امليفم

 )نٔه   ثٌ٘   ثلث  سا ن(

  ُمرٛ عمٜ ا طفثه ت جٍٕب الظٕداُعثر املظأكثٌن  يفٍٕاُ ن ش الٍضً( 0220دساطٛ )عثىث  

  ٌٔفزر مرٛ عمٜ ا طفثه ت جٍٕب الظٕدأُِذفن الذساطٛ  إىل العيفشق عمٜ ن ش الٍضاعثر املظ

شطًٕ ذٗث ٖٕجذ فْٗ ٌثصذُٕ  ظ ب الذساطٛ ت ويفظكش داس الظالً لمٍثصذ   أً دسوثُ ٔالٖٛ ارت

ن اليفٍٗٛ غ  ذٗث  ملٕؿف٘ العرمٗم٘ ت حتيٗق نِذافّثاذتشب ٔصذ اطعتذون ال ثذثٛ املٍّخ ا

س اذتشب جشٝ طر ّث عؼٕاٟٗث  وَ زتعىن ال رث الزٙ ٖلي الٍثصذ  وَ ن ث طفال  ٔطفمٛ 171

لمرٗثٚ ت امليفظكشار    ٔ يفذ ال رث املٗذاٌ٘ ٔوالذظٛ ال ثذثٛمبيفظكش الظالً  أً دسوثُ

ٔإجشاٞ امليث الر ون نطش ا طفثه اليفثوم   ثمليفظكشار ٔاطعتذاً الطشا انذـثٟٗٛ املتعمفٛ ت 

حتمٗن ال ٗثٌثر ٔنٔكرن الٍعثٟخ نُ لمرشب ن شا  اجعىثعٗث  ٌفظٗث  عمٜ ا طفثه بثن ت ٔجٕد 

الٕكن العيفمٗى٘ مل ٖظمي  ا طفثه ت ٔكن ثري ط ٗيف٘ ٔتؼشٖذِي عَ وٕطٍّي ا ؿم٘   كىث نُ

ت طَ ك ريٚ ال  وَ العذِٕس ٖٔظّش ت عذً دوٕه ويفظي ا طفثه املذاسغ ذعٜ الزَٖ ٖذومُٕ

 .ٖٕاؿمُٕ الذساطٛ

روَ واله اليفش  الظث ق لمذساطثر الظث يٛ ٖعل  امت٘ رهعي برةص روتذسوط عروتظ بيل:ر

املررٍّخ الٕؿررف٘ العرمٗمرر٘ ت تٍررثٔه   اتفيررن الذساطررٛ اذتثلٗررٛ وررن الذساطررثر الظررث يٛ ت اطررعتذاً     

 وٕكٕع الذساطٛ ٔالعريق وَ نِذافّث ٔفشكٗثتّث.
نجشٖن ويفظي الذساطثر الظث يٛ ت  مذاُ عش ٗٛ )فمظط   الكٕٖن  الظٕداُ(  ٍٗىث ٌفز ال رث 

 اذتثل٘ ت دٔلٛ عش ٗٛ نوشٝ ِ٘ الٗىَ ٔال  تعؼث ْ ون ال مذاُ ال  نجشٖن فّٗث الذساطثر الظث يٛ.



47 

 

 47 
 

  للعلوم اإلنسبنية واالحتمبعية
 م2018مبرس -ينبيز( 16المخلذ ) ( 17العذد )

الحروب والصراعات املسلحة ىلع التحصييل الدراسيي لطلبية املرحلية األساسيية أثر 
   أ.بكيل مريط ،  محمود العزيزي .د|                       بأماهة العاصمة من وجهة هظر املعلمين

ISSN : 2410-1818 

ذدر ا ِذاق ال  ٔكيفن ت الذساطثر الظث يٛ  عيفذد املٕكٕعثر ال  تٍثٔلعّث  لكرَ كثٌرن   تيف

نثم ّث تعيفمق مبيفشفرٛ ٔكؼرا آ رثس اذترشب عمرٜ ا طفرثه ورَ شتعمرا ادتٕاٌرب الٍفظرٗٛ ٔاالجعىثعٗرٛ             

  ٍٗىث سكض ِزا ال رث عمٜ ن ش اذتشٔب ٔالـشاعثر عمٜ العرـٗن الذساط٘ فيه.
الذساطثر الظث يٛ عمٜ عٍٗثر شتعمفٛ ف يفلّث سكضر عمٜ ا طفرثه   ٍٗىرث الر يفض    نجشٖن ويفظي 

 سكض ال رث اذتثل٘ عمٜ املذسط  ٔاملذسطثر. ٔوش سكض عمٜ نٔلٗثٞ ا وٕس ٔامليفمى   ام
عيفمرق  يٗرثغ ترأ ري اذترشٔب ٔالـرشاعثر عمرٜ       ٖبٗض ال رث اذتثل٘ عرَ الذساطرثر الظرث يٛ كٌٕرْ     

صاه ٖيفررثٌ٘ وررَ اذتررشٔب ٔالـررشاعثر ن ٍررثٞ تٍفٗررز       ستررذد ٔت زتعىررن ال العرـررٗن الذساطرر٘  ؼرركن   

ال رث  كىث نُ عٍٗٛ ال رث مشمن املذسط  ٔاملذسطثر ٔالزَٖ  ي ؿمٛ و ثػرشٚ مبٕكرٕع العرـرٗن    

 الذساط٘. 
مت اطعتذاً املٍّخ الٕؿف٘ العرمٗم٘  ذٗث عتثٔه ال رث ٔؿا ٔتفظريل ن ش اذتشٔب  وٍّخ ال رث 

مرٛ عمٜ العرـٗن الذساط٘ لطم ٛ وشذمٛ العيفمٗي ا طثط٘ وَ ٔجّٛ ٌظش امليفمى  ت ٔالـشاعثر املظ

املذاسغ املعلشسٚ  أوثٌٛ اليفثؿىٛل ٔرلك نوال  ت العٕؿن إىل ٌعثٟخ رار ويفٍٜ ٖضٖذ  ّث سؿٗذ امليفشفٛ 

 عَ وٕكٕع ال رث. 
ذظب تيشٖش وكعب مجٗن ويفمى٘ املذاسغ ا طثطٗٛ املعلشسٚ ت نوثٌٛ اليفثؿىٛ   زتعىن ال رث 

وذسطٛ ٔاملعلشسٚ تلشس جضٟ٘ ) ظٗه(   161( ٔال ثلغ عذدِث 2116-11الرت ٗٛ  أوثٌٛ اليفثؿىٛ )

مت اوعٗثس نس ن وذاسغ شتعمطٛ وَ نس ن وذٖشٖثر ت نوثٌٛ اليفثؿىٛ ا كثش تلشسا  ٔصذ  مغ ذحي ٔصذ 

 . (1ويفمي ٔويفمىٛ كىث ِٕ وٕك  ت ادتذٔه سصي ) 218ااعىن انذـثٟ٘ 

ٖٕك  ذحي اليفٍٗٛ ذظب  ( 1سصي ) ( ٔادتذٔه امت135٘مت حتذٖذ ذحي اليفٍٗٛ ) عٍٗٛ ال رث 

 املذاسغ املعلشسٚ.

رو  ضشسةرصة هلروتبيعرحظبرو ذوسغرجم ملر ر وضحرحجة1جذص رسقةر 

 اذتثلٛ املشذمٛ/ املذسطٛ املذٖشٖٛ
 اليفذد الكم٘

 امليفمى 

ذحي 

 اليفٍٗٛ

 26 99 نطثط٘/ شتعمه الؼّٗذ ستىذ وطّش وذٖشٖٛ آصاه

وذٖشٖٛ 

 الظ يف 
 20 26 نطثط٘/ شتعمه وذسطٛ الفٕاسغ

 42 64 نطثط٘/ شتعمه وذسطٛ عز ثُ الٕذذٚ

 16 42 نطثط٘/ شتعمه وذسطٛ الشػٗذ ػيفٕب

 212 109 انمجثل٘

( فيشٚ ت مخظٛ ستثٔس سٟٗظٗٛ. 41)نداٚ ال رث  مت اطعتذاً االطع ثٌٛ نداٚ لم رث ذٗث تلىٍن 
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ٔادتذٔه امت٘ سصي  اطعتذاً ويٗثغ لٗكشر ليٗثغ اطعحث ثر امل رٕ   لفيشار االطع ٗثُ  ٔصذ مت

 ( ٖٕك  رلك2)

 

ر وضحروتفئ عرصحذصدي رصوت يذ شروتصفظي ر2 سقةرجذص ر

 العيذٖش المفظ٘ اذتذ ا عمٜ لمف٠ٛ اذتذ ا دٌٜ لمف٠ٛ الف٠ثر

 مل ٖعأ ش 2890 2 الف٠ٛ ا ٔىل

 ا  ش صمٗن 186 2892 الف٠ٛ الثثٌٗٛ

 ا  ش وعٕطه 184 1862 الف٠ٛ الثثلثٛ

 ا  ش ك ري 481 1842 الف٠ٛ الشا يفٛ

 ا  ش ك ري جذا  2 4812 الف٠ٛ ارتثوظٛ
عرٛ ورَ   ٕلمعأكذ ورَ ؿرذا امليٗرثغ مت تط ٗيرْ عمرٜ عٍٗرٛ اطرعطالعٗٛ   ٔكرزا عشكرْ عمرٜ زتى          

 احملكى  ٔمت العيفذٖن ٔانكثفٛ ٔاذتزق ت كٕٞ رلك.

ٖيـذ  ـذا االتظثا الرذاوم٘ ورذٝ اتظرثا كرن فيرشٚ        Internal Validityؿذا االتظثا الذاوم٘ 

ذظررثب االتظررثا الررذاوم٘   وررَ فيررشار االطررع ثٌٛ وررن ااررثه الررزٙ تٍعىرر٘ إلٗررْ ِررزٓ الفيررشٚ  ٔصررذ مت         

وَ واله ذظثب ويفثوالر االست ثط    كن فيشٚ ٔالذسجٛ الكمٗٛ لمىحثه ٌفظرْ   ٖٕٔكر    لالطع ثٌٛ 

ويفثون االست ثط    كن فيشٚ وَ فيشار ال يفذ ا ٔه ٔالذسجٛ الكمٗٛ لم يفذ ٌفظرْ  ٔالرزٙ    (1ذٔه )ج

ٔ زلك ٖيفعرب ااثه ؿثدا ملث ٔكن  α= 0802ٖ   نُ ويفثوالر االست ثط امل ٍٗٛ دالٛ عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ 

 ليٗثطْ.

روتكص لرتصمي صسر ر وضحرمع م روةسهب مربنير  رفيشةرمورفيشوعرو وسرصوتذسجل3جذص ر 

 .(Sigاليٗىٛ االذعىثلٗٛ ) ويفثون  ريطُٕ لالست ثط ثهاا ً

 08000 **08694 العرـٗن الذساط٘ 1

 08000 **08622 دافيفٗٛ العالوٗز 2

 08000 **08297 ٌؼثط العالوٗز 3

 08000 **08916 طمٕكٗثر العمىٗز 4

 08000 **08626 اِعىثً ا ِن 5

 عند مستوي داللة        *
ً
  α=0.0.الارثباط دال إحصائيا

نلفث كشٌٔ ثخ   ثطعتذاً ويفثدلٛ  ثر اطع ثٌٛ ال رث مت ذظثب   Reliability   ثر ا داٚ

Cronbach's Alpha Coefficient  ٘ٔكثٌن الٍعثٟخ كىث ِ٘ و ٍٗٛ ت ادتذٔه امت 

روألدوة: ر وضحرمع م ر أتف ر شصنب خ رتي  غرثب عر4جذص رسقةر 

 ويفثون الث ثر عذد الفيشار ال يفذ ً
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 08979 9 العرـٗن الذساط٘ 1

 08994 21 دافيفٗٛ العالوٗز 2

 08999 6 ٌؼثط العالوٗز 3

 08699 20 طمٕكٗثر العمىٗز 4

 08614 4 اِعىثً ا ِن 5

 08920 40 الكم٘ 

ٗ ٍن الٍعثٟخ ت جذٔه ) نُ مجٗرن سترثٔس     (Cronbach's alpha)(   ثطرعتذاً )نلفرث كرشٔ ٌ رثخ(     4 

( ِٔر٘ صٗىررٛ وي ٕلرٛ  لث ررثر   08920ال ررث تعظري  ثلث ررثر ذٗرث  مررغ االتظرثا الررذاوم٘ دتىٗرن ا  يفررثد )     

االتظثا الذاوم٘  ِٔ٘ وي ٕلٛ  ثشا  ال رث ٔالعرمٗن  ٔعٍذ الٍظش ت مجٗن احملثٔس عمٜ العفـرٗن  

(  ٔ  ررثر ستررٕس  08994ٕس دافيفٗررٛ العالوٗررز )( ٔسترر08979فيررذ لررٕذظ نُ   ررثر العرـررٗن الذساطرر٘ )  

( ٔكن  08614(  ٔستٕس اِعىثً ا ِن  )08699( ٔستٕس طمٕكٗثر العمىٗز )08999ٌؼثط العالوٗز )

 .صٗي   ثر ا  يفثد وي ٕلٛ 

الٍظررب    ٔمت ذظررثب (SPSS)مت تفشٖررغ ٔحتمٗررن االطررع ثُ  ثطررعتذاً  شٌررثوخ   روألطرر ت بروصح رر ئ ل:ر

  اوع ررثس نلفررث كررشٔ ٌ ررثخ مليفشفررٛ   ررثر فيررشار االطررع ثٌٛ   ٔٔاملعٕطرره اذتظررث ٕٖ٘ررٛ ٔالعكررشاسار امل٠

 .اوع ثس )ر( ليفٍٗثر وظعيمٛ   اوع ثس العٕصٖن الط ٗيف٘ لم ٗثٌثرٔ

ررث ٔفق ارتـثٟف ٔالظىثر الؼتـٗٛ ٔفٗىث ٖم٘ عش  ليفٍٗٛ ال ر:وت يص  روصح  ئيروتوصفير

 رر:رم جريروتهوع

رة هلروتبيعرصفأرم جريروتهوع ر وضحرهوص لرأفشودر5  سقة جذص 

 الٍظ ٛ امل٠ٕٖٛ % العكشاس الٍٕع
 %44 27 ركش

 %26 96 نٌثٜ

 %200 212 ااىٕع

% وَ إمجثل٘ نفشاد عٍٗرٛ ال ررث    26( نٙ  ٍظ ٛ 96(  أُ عذد انٌثث )2ٖٔعل  وَ ادتذٔه سصي )

ال رررث كثٌررن ت  % ِٔررزا ٖررذه عمررٜ نُ وررذاسغ عٍٗررٛ    44( نٙ  ٍظرر ٛ 27فٗىررث  مررغ عررذد الررزكٕس ) 

 املذاسغ املتعمطٛ ذٗث ٖفٕا عذد امليفمىثر عمٜ امليفمى  .

 ر:طهووعروخلربةرم جرير

ر ر وضحرهوص لرأفشودرة هلروتبيعرصفأرم جريرطهووعروخلربة6جذص رسقةر 

 الٍظ ٛ امل٠ٕٖٛ % العكشاس طٍٕار ارتربٚ

 1689% 16 طٍٕار 5 وَ نصن

 2681% 11 طٍٕار 11 - 5 وَ
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 2980% 99 طٍٕار 11 وَ نكثش

 200% 212 ااىٕع

%وررَ إمجررثل٘ نفررشاد عٍٗررٛ  29( وررَ نفررشاد اليفٍٗررٛ نثمررُٕ وررث ٌظرر عْ 99نُ ) (6)ٖعلرر  وررَ ادتررذٔه 

% 1689( وَ نفشاد اليفٍٗٛ نثمُٕ ورث ٌظر عْ   16طٍٕار  ) 20ال رث لذّٖي وربٚ ت العذسٖع نكثش وَ 

( وَ نفرشاد اليفٍٗرٛ   11طٍٕار   ٍٗىث ) 2وَ إمجثل٘ نفشاد عٍٗٛ ال رث لذّٖي وربٚ ت العذسٖع نصن وَ 

 طٍٕار.  2% وَ إمجثل٘ نفشاد عٍٗٛ ال رث طٍٕار ارتربٚ نصن وَ  2681 عْ نثمُٕ ٌظ

رعر:وصح  بوعروتوصف لر  صسروتبي

ر  صسروتبيعرو  وطط عروبظ ب لرصوة شوف عرو ع  سي ر وضحر7  سقة جذص 

 االضتشاق امليفٗثسٙ املعٕطه ستثٔس ال رث
 69061. 184277 العرـٗن الذساط٘

 77864. 182729 العالوٗزدافيفٗٛ 

 85981. 181012 ٌؼثط العالوٗز

 79715. 186020 طمٕكٗثر العمىٗز

 89037. 186792 اِعىثً ا ِن

 املعٕططثر اذتظث ٗٛ ٔاالضتشافثر امليفٗثسٖرٛ ارثالر االطرع ٗثُ كىرث ٖمر٘      ( نُ 9ٖعل  وَ جذٔه )

ٛ  1842 = وعٕطرره العرـررٗن الذساطرر٘ ٔاضتررشاق   ضتررٕ ا  ررش الكرر ري ٔالرر  تٕكرر  وٗررن نفررشاد اليفٍٗرر

ُ ثثل ٗرٛ نفررشاد  نالرزٙ ٖيفررذ نصرن ورَ الٕاذررذ ِٔرزا ٖرذه عمررٜ       0867062ويفٗرثسٙ عرَ وعٕطرره ال ٗثٌرثر    

= ٔ مغ وعٕطه سترٕس دافيفٗرٛ العالوٗرز    العرـٗن الذساط٘   عمُٜ الـشاع لْ ن ش ك ري ناليفٍٗٛ وعفي  

طره ٔاضترشاق ويفٗرثسٙ عرَ وعٕطره ال ٗثٌرثر       ٔال  تٕك  وٗن ثثل ٗٛ نفشاد اليفٍٗٛ ضتٕ ا  ش وعٕ 1827

ٔالر  تٕكر  وٗرن ثثل ٗرٛ نفرشاد اليفٍٗرٛ ضترٕ         1810=   ٍٗىث وعٕطه سترٕس ٌؼرثط العالوٗرز     999640.

  فٗىررث  وعٕطرره ستررٕس طررمٕكٗثر   92792.ا  ررش وعٕطرره  ٔاضتررشاق ويفٗررثسٙ عررَ وعٕطرره ال ٗثٌررثر  

ا  ش الك ري ٔاضتشاق ويفٗثسٙ عَ وعٕطه  ٔال  تٕك  وٗن ثثل ٗٛ نفشاد اليفٍٗٛ ضتٕ 1860 = العالوٗز

ٔالر  تٕكر  وٗرن ثثل ٗرٛ نفرشاد اليفٍٗرٛ  ضترٕ          1867  وعٕطره سترٕس اِعىرثً ا ِرن      97922.ال ٗثٌثر 

 970190.ا  ش الك ري ٔاضتشاق ويفٗثسٙ عَ وعٕطه ال ٗثٌثر 

   : نتبئج البحث 

ٛ  امليفثدترثر  ٌعرثٟخ  ليفرش   ٜ  نجشٖرن  الر   انذـرثٟٗ ٛ  فيرشار  عمر َ   االطرع ثٌ  حتمٗمرّث  وراله  ٔرلرك ور

املعٕطرره اذتظررث ٘ ٔاالضتررشاق امليفٗررثسٙ ٔدسجررٛ ا ِىٗررٛ ٖٔظررعتذً ِررزا   ذظررثبذٗررث مت  ٔوٍثصؼررعّث 

ا وش  ؼكن نطثطر٘  ثرشا  حتذٖرذ اطرعحث ثر نفرشاد ال ررث جترثٓ ع رثسار احملرثٔس الشٟٗظرٗٛ الر             

يفشفٛ وذٝ استفرثع نٔ اطتفرث  اطرعحث ثر    تعلىٍّث نداٚ ال رث.  ثنكثفٛ إىل املعٕطه اذتظث ٘ ٔرلك مل

نفرشاد ال ررث عرَ كرن ع رثسٚ ورَ ع رثسار ورعغريار ال ررث ا طثطرٗٛ  ورن اليفمري  أٌرْ ٖفٗرذ ت تشتٗررب               
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ُ  (. ذٗرث (T testاليف ثسار ذظب نعمرٜ وعٕطره ذظرث ٘   ثطرعتذاً اوع رثس ر       ٛ  الفيرشٚ  تكرٕ  إظتث ٗر

 ٜ ٛ  نفرشاد  نُ مبيفٍر ٜ  العرأ ري الكر ري   نٗمرُٕ إىل  اليفٍٗر ٛ  إرا كثٌرن  ستعٕاِرث  عمر ٛ  اليٗىر  ( t ) لرر  املطمير

ٛ  ( ادتذٔلٗٛ ٔوظعٕٝ( t  صٗىٛ وَ نكرب احملظٕ ٛ )ذظرب ٌعرثٟخ    α=0.0. امليفٍٕٖٛ نصن وَ وظعٕٝ الذاللر

( ت ِزٓ اذتثلٛ وعٕطه آساٞ نفشاد اليفٍٗٛ ذرٕه الظرثِشٚ وٕكرن ال ررث غتعمرا جِٕشٖرث        SPSS شٌثوخ 

اذتثلٛ نكَ حتذٖرذ ورث إرا كرثُ وعٕطره انجث رٛ ٖضٖرذ نٔ ٖرٍيف        عَ دسجٛ العأ ري املعٕطه ٔت ِزٓ 

 ـٕسٚ جِٕشٖٛ عَ دسجٛ العأ ري املعٕطه. ٔرلك ورَ وراله صٗىرٛ االوع رثس فر را كثٌرن انػرثسٚ وٕج رٛ         

 ُ  فىيفٍررثٓ نُ املعٕطرره اذتظررث ٘ ليجث ررٛ ٖضٖررذ عررَ دسجررٛ العررأ ري املعٕطرره ٔاليفكررع ؿرررٗ   ٔتكررٕ

 كثٌرن  إرا ستعٕاِث عمٜ نٗمُٕ إىل العأ ري احملذٔد نٔ عذً العأ ري ليفٍٗٛا نفشاد مبيفٍٜ نُ طم ٗٛ الفيشٚ

ٛ  نصن وَ احملظٕ ٛ(t) لر  املطميٛ اليٗىٛ ٝ   (t) صٗىر َ    ادتذٔلٗرٛ ٔوظرعٕ غتعمرا  ال α=0.0.امليفٍٕٖرٛ اكررب ور

 جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه.

روت ي   روتذسوطيروجمل  روألص :

روألص رج  صوة شوثرو ع  سيرصو  ب سر ع رتصم ر وضحرو  وط روبظ بير8جذص رسقةر 

 الفيشار ً
الٕطه 

 اذتظث ٘
االضتشاق 

 امليفٗثسٙ

صٗىٛ ر 

 احملظٕ ٛ
وظعٕٝ 

 امليفٍٕٖٛ
الذاللٛ 

 انذـثٟٗٛ

 إذـثٟٗث  دالٛ 000. 13.407 937. 3.48 حتـٗن العالوٗز  يفذ اذتشب 1

2 
العرـرررررٗن الذساطررررر٘ ت مجٗرررررن  

 املٕاد
 دالٛ إذـثٟٗث  000. 11.357 1.016 3.39

3 
العرـرررٗن الذساطررر٘ ت امليرررشسار 

 الذساطٗٛ
 دالٛ إذـثٟٗث  000. 12.101 1.024 3.47

4 
العرـرررٗن الذساطررر٘ ت امليرررشسار 

 ا د ٗٛ
 دالٛ إذـثٟٗث  000. 10.474 925. 3.37

ٛ  طرشعٛ  5 ٜ  الطثلرب  اطرعحث   عمر
 372. 0.895- 869. 2.93 ٚ.املثد نط٠مٛ

ثري دالٛ 

 إذـثٟٗث 

 لفلفرررثج الظرررمٗي الٍطرررق 6
 اذتـٛ ت ادتذٖذ ٔاملـطمرثر

2.92 1.000 -0.946 .346 
ثري دالٛ 

 إذـثٟٗث 

 ال  الطثلب لذٝ امليفمٕوثر تٍٕع 7
 الذساطٗٛ املثدٚ ختف

3.01 1.113 0.155 .877 
ثري دالٛ 

 إذـثٟٗث 

ويفمٕوثر الطثلب الظث يٛ ال   ث  8

 عالصٛ  ثملثدٚ ادتذٖذٚ
3.32 1.144 3.236 .002 

دالٛ 

 إذـثٟٗث 

 . α=0.0.عند مستوي داللة  10.1قيمة ت الجدولية = * 

  امت٘( نكَ اطعتالق 1)  وَ جذٔه
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ٔوظعٕٝ  14937 ( ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظث3448ٙٔاملعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ ا ٔىل ٖظثٔٙ ) -

 وَ نكرب 134417 احملظٕ ٛ   tصٗىٛ (  ٔمبث ا1415ُ( ِٕٔ نصن وَ )14111الذاللٛ ٖظثٔٙ )
إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  إرا  الفيشٚ (1498) تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال   t صٗىٛ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  1415إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

ع عمٜ ُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشانُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نعَ دسجٛ العأ ري املعٕطه  نٙ 

 حتـٗن العالوٗز  يفذ اذتشب.
ٔوظعٕٝ  28026ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  (3439) املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثٌٗٛ ٖظثٔٙ -

 وَ نكرب 228129احملظٕ ٛ    tصٗىٛ (  ٔمبث ن0802ُ( ِٕٔ نصن وَ )08000الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  ت إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال  t صٗىٛ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

ُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ العرـٗن نعَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل 

 الذساط٘ لمعالوٗز ت مجٗن املٕاد.

ٔوظعٕٝ  28014 ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ   (1849) اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثلثٛ ٖظثٔٙاملعٕطه  -

 وَ نكرب 218202احملظٕ ٛ    tصٗىٛ ُن(  ٔمبث 0802( ِٕٔ نصن وَ )08000الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ إذـثٟٗث   إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال   t صٗىٛ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  عَ 0802ظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )عٍذ و

العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ العرـٗن 

 الذساط٘ لمعالوٗز ت امليشسار الذساطٗٛ.

ٔوظعٕٝ  08712يفٗثسٙ ٖظثٔٙ ٔاالضتشاق امل (1819) املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الشا يفٛ ٖظثٔٙ -

 نكرب وَ 208494احملظٕ ٛ    tصٗىٛ (  ٔمبث ن0802ُ( ِٕٔ نصن وَ )08000الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ إذـثٟٗث   إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال   t صٗىٛ

لفيشٚ غتعما جِٕشٖث  عَ (  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ ا0802عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ العرـٗن 

 الذساط٘ لمعالوٗز ت امليشسار ا د ٗٛ.

 08967ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ (  1871) املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ ارتثوظٛ ٖظثٔٙ -

- 08972احملظٕ ٛ    tصٗىٛ (  ٔمبث ن0802ُنكرب وَ )( ِٕٔ 08191ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ  tصٗىٛ وَ نصن

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال غتعما 0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )
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نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه لمـشاع ضتٕ جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ 

 املثدٚ. نط٠مٛ عمٜ الطثلب اطعحث ٛ طشعٛ

ٔوظعٕٝ  28000ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ    1871املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الظثدطٛ ٖظثٔٙ -

 نصن وَ- 08746احملظٕ ٛ    tصٗىٛ (  ٔمبث ن0802ُ( ِٕٔ نكرب وَ )08146الذاللٛ ٖظثٔٙ )

طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ  tصٗىٛ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال غتعما 0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه لمـشاع ضتٕ 

 اذتـٛ. ت ادتذٖذٚ ٔاملـطمرثر لفلفثج الظمٗي الٍطق

ٔوظعٕٝ  28221ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ  ٖظثٔٙ    1802املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الظث يفٛ ٖظثٔٙ  -

 نصن وَ  08222احملظٕ ٛ     tصٗىٛ (  ٔمبث ن0802ُ( ِٔ٘ اكرب وَ )08999الذاللٛ ٖظثٔٙ )

وعٕططٛ العأ ري ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  الفيشٚإرا   2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ  t صٗىٛ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال غتعما 0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ  )

جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه   نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه لمـشاع ضتٕ 

 الذساطٗٛ. املثدٚ ختف ال  الطثلب لذٝ امليفمٕوثر تٍٕع

ٔوظعٕٝ  28244ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1811املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثوٍٛ ٖظثٔٙ  -

 نكرب وَ 18116احملظٕ ٛ      tصٗىٛ (  ٔمبث ن0802ُ( ِٔ٘ نصن وَ )08001الذاللٛ ٖظثٔٙ )

لفيشٚ ثري دالٛ إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ ا إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال  t صٗىٛ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ ويفمٕوثر 

 الطثلب الظث يٛ ال   ث عالصٛ  ثملثدٚ ادتذٖذٚ. 

   عية التالميذداف المخبل الثبني: 

روت) نيرج   ر وضحرو  وط روبظ بيرصوة شوثرو ع  سيرصو  ب سر ع رتصم9جذص رسقةر 

 الفيشار ً
الٕطه 

 اذتظث ٘
االضتشاق 

 امليفٗثسٙ

صٗىٛ ر 

 احملظٕ ٛ
وظعٕٝ 

 امليفٍٕٖٛ
الذاللٛ 

 انذـثٟٗٛ

9 
دافيفٗرررٛ العالوٗرررز ضترررٕ الرررعيفمي  يفرررذ  

 اذتشب
 إذـثٟٗث دالٛ  001. 3.273 973. 3.27

 ثري دالٛ 221. 1.229 1.120 3.12 الرتكٗض داون الفـٕه الذساطٗٛ 11
 دالٛ إذـثٟٗث  000. 4.638 1.281 3.51 دسجٛ االطعيفذاد لمعيفمي لذٝ الطثلب 11

12 
جٕ الـا ٔوث ٖظرٕدٓ ورَ عالصرثر    

    الطالب ٔامليفمى 
 دالٛ إذـثٟٗث  000. 3.793 1.089 3.36
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 الفيشار ً
الٕطه 

 اذتظث ٘
االضتشاق 

 امليفٗثسٙ

صٗىٛ ر 

 احملظٕ ٛ
وظعٕٝ 

 امليفٍٕٖٛ
الذاللٛ 

 انذـثٟٗٛ

 دالٛ إذـثٟٗث  000. 3.746 1.103 3.36 االِعىثً  ثلذسغ 13

ذفررررررررررظ العمىٗررررررررررز لمىيفمٕوررررررررررثر  14

 ٔاطرتجثعّث
 ثري دالٛ 705. 379. 1.136 3.04

العغٗررررررب املذسطرررررر٘ ن ٍررررررثٞ اليفررررررثً    15

 الذساط٘
 ثري دالًٛ  326. 986. 1.047 3.09

العظرررشب عرررَ املذسطرررٛ ن ٍرررثٞ اليفرررثً   16

 الذساط٘
3.10 1.202 .930 .354 

ثري دالٛ 

 إذـثٟٗث 

جّرررررٕس ؿررررريفٕ ثر لمرررررعيفمي ٖٕاجّرررررث  17

 العمىٗز
 ثري دالٛ 948. 066.- 1.313 2.99

وظررعٕٝ تٕجٗررا وّررثسار الررعفكري    18

  ـٕسٚ طمٗىٛ
 دالٛ إذـثٟٗث  001. 3.406 1.112 3.33

 ثري دالٛ 329. 980. 1.932 3.16 تيذٖش الطالب  ٌفظّي ٔرٔاتّي 19

 ثري دالٛ 759. 308. 1.119 3.03 الٍظشٚ الظم ٗٛ لمىظعي ن 21

 . α=0.0.عند مستوي داللة  10.1قيمة ت الجدولية = * 

 ( نكَ اطعتالق وث ٖم٘ 7وَ جذٔه )

ٔوظررعٕٝ  08791ٔاالضتررشاق امليفٗررثسٙ ٖظررثٔٙ  1819املعٕطرره اذتظررث ٘ لمفيررشٚ العثطرريفٛ ٖظررثٔٙ   -

ُ 0802( ِٔر٘ نصرن ورَ )   08002الذاللرٛ ٖظرثٔٙ )   ٛ  (  ٔمبرث ن َ   18191احملظرٕ ٛ     tصٗىر  نكررب ور

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعررب ِرزٓ الفيرشٚ دالرٛ إذـرثٟٗث        إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال  t صٗىٛ

(  ٔنُ وعٕطرره دسجررٛ االطررعحث ٛ  ررزٓ الفيررشٚ غتعمررا جِٕشٖررث  عررَ     0802عٍررذ وظررعٕٝ ويفٍٕٖررٛ ) 

 كرر ري لمـررشاع ضتررٕ دافيفٗررٛ    العررأ ري املعٕطرره  نٙ نُ نفررشاد اليفٍٗررٛ نٗمررُٕ إىل نُ ٍِثلررك تررأ ري     

 العالوٗز ضتٕ العيفمي  يفذ اذتشب.

ٔوظرعٕٝ   28210ٔاالضترشاق امليفٗرثسٙ ٖظرثٔٙ      1821املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ اليفثػرشٚ ٖظرثٔٙ    -

ُ 0802( ِٔر٘ نكررب ورَ )   08112الذاللرٛ ٖظرثٔٙ )   ٛ  (  ٔمبرث ن َ   28117احملظرٕ ٛ     tصٗىر  نصرن ور

ٙ  ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ وعٕطرطٛ العرأ ري ٔ ثلعرثل٘ تيفعررب ِرزٓ الفيرشٚ ثرري         لفيرشٚ إرا  ا 2879 تظرثٔ

(  ٔنُ وعٕطره دسجرٛ االطرعحث ٛ  رزٓ الفيرشٚ ال غتعمرا       0802دالٛ إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

عمرٜ  جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه لمـشاع 

 الرتكٗض داون الفـٕه الذساطٗٛ.

 28192ٔاالضتررشاق امليفٗررثسٙ ٖظررثٔٙ    1822املعٕطرره اذتظررث ٘ لمفيررشٚ اذتثدٖررٛ عؼررشٚ ٖظررثٔٙ       -

ُ 0802( ِٔر٘ نصرن ورَ )   08002ٔوظرعٕٝ الذاللرٛ ٖظرثٔٙ )    ٛ  (  ٔمبرث ن  48619احملظرٕ ٛ       tصٗىر
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إظتث ٗٛ ٔ ثلعرثل٘ تيفعررب ِرزٓ الفيرشٚ دالرٛ       إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال  t صٗىٛ نكرب وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعمرا جِٕشٖرث    0802ث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )إذـثٟٗ

عررَ العررأ ري املعٕطرره  نٙ نُ نفررشاد اليفٍٗررٛ نٗمررُٕ إىل نُ ٍِثلررك تررأ ري كرر ري لمـررشاع ضتررٕ دسجررٛ  

 االطعيفذاد لمعيفمي لذٝ الطثلب. 

ٔوظعٕٝ  28097ثسٙ ٖظثٔٙ ٔاالضتشاق امليفٗ 1816املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثٌٗٛ عؼش ٖظثٔٙ  -

ُ 0802( ِٔر٘ نصرن ورَ )   08000الذاللرٛ ٖظرثٔٙ )   ٛ  (  ٔمبرث ن َ   18971احملظرٕ ٛ     tصٗىر  نكررب ور

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعررب ِرزٓ الفيرشٚ دالرٛ إذـرثٟٗث        إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال  t صٗىٛ

ٚ غتعمررا جِٕشٖررث  عررَ  (  ٔنُ وعٕطرره دسجررٛ االطررعحث ٛ  ررزٓ الفيررش  0802عٍررذ وظررعٕٝ ويفٍٕٖررٛ ) 

العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ جٕ الـا ٔوث 

 ٖظٕدٓ وَ عالصثر    الطالب ٔامليفمى . 

 28201ٔاالضترررشاق امليفٗرررثسٙ ٖظرررثٔٙ    1816املعٕطررره اذتظرررث ٘ لمفيرررشٚ الثثلثرررٛ عؼرررش ٖظرررثٔٙ    -

ُ 0802ِرر٘ نصرن ورَ )  ( 08000ٔٔوظرعٕٝ الذاللرٛ ٖظرثٔٙ )    ٛ  (  ٔمبرث ن  18946احملظررٕ ٛ    tصٗىر

إظتث ٗٛ ٔ ثلعرثل٘ تيفعررب ِرزٓ الفيرشٚ دالرٛ       إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال  t صٗىٛ نكرب وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعمرا جِٕشٖرث    0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

اليفٍٗرٛ نٗمرُٕ إىل نُ ٍِثلرك ترأ ري كر ري لمـرشاع ضترٕ اِعىرثً          عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفرشاد 

 العالوٗز  ثلذسغ. 

 28216ٔاالضترررشاق امليفٗرررثسٙ ٖظرررثٔٙ   1804املعٕطررره اذتظرررث ٘ لمفيرررشٚ الشا يفرررٛ عؼرررش ٖظرررثٔٙ    -

ُ 0802( ِٔ٘ نكررب ورَ )  08112ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ ) ٛ  (  ٔمبرث ن  08197احملظرٕ ٛ       tصٗىر

وعٕططٛ العأ ري ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِرزٓ الفيرشٚ    إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ  tصٗىٛ نصن وَ

(  ٔنُ وعٕطرره دسجررٛ االطررعحث ٛ  ررزٓ الفيررشٚ ال  0802ثررري دالررٛ إذـررثٟٗث  عٍررذ وظررعٕٝ ويفٍٕٖررٛ ) 

غتعمررا جِٕشٖررث  عررَ العررأ ري املعٕطرره  نٙ نُ نفررشاد اليفٍٗررٛ نٗمررُٕ إىل نُ ٍِثلررك تررأ ري وعٕطرره     

 مىٗز لمىيفمٕوثر ٔاطرتجثعّث.لمـشاع ضتٕ ذفظ الع

ٔاالضترررررشاق امليفٗرررررثسٙ ٖظرررررثٔٙ  1807املعٕطررررره اذتظرررررث ٘ لمفيرررررشٚ ارتثوظرررررٛ عؼرررررش ٖظرررررثٔٙ  -

ُ 0802( ِٔر٘ نكررب ورَ )   08116ٔوظرعٕٝ الذاللرٛ ٖظرثٔٙ )   28049 ٛ  (  ٔمبرث ن احملظرٕ ٛ     tصٗىر

08796   َ ٛ  نصرن ور ٛ  t صٗىر ٙ  ٔالر   ادتذٔلٗر ٔ ثلعرثل٘ تيفعررب   وعٕطرطٛ العرأ ري    إرا  الفيرشٚ 2879 تظرثٔ

(  ٔنُ وعٕطره دسجرٛ االطرعحث ٛ  رزٓ     0802ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ إذـرثٟٗث  عٍرذ وظرعٕٝ ويفٍٕٖرٛ )    

الفيررشٚ ال غتعمررا جِٕشٖررث  عررَ العررأ ري املعٕطرره نٙ نُ نفررشاد اليفٍٗررٛ نٗمررُٕ إىل نُ ٍِثلررك تررأ ري       

 وعٕطه لمـشاع ضتٕ العغٗب املذسط٘ ن ٍثٞ اليفثً الذساط٘.

ٔاالضترررررشاق امليفٗرررررثسٙ ٖظرررررثٔٙ  1820لمفيرررررشٚ الظثدطرررررٛ عؼرررررش ٖظرررررثٔٙ املعٕطررررره اذتظرررررث ٘  -

ُ 0802( ِٔر٘ نكررب ورَ )   08124ٔوظرعٕٝ الذاللرٛ ٖظرثٔٙ )   28101 ٛ  (  ٔمبرث ن احملظرٕ ٛ     tصٗىر
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ٛ  نصن وَ 08796 ٛ  t صٗىر ٙ  ٔالر   ادتذٔلٗر وعٕطرطٛ العرأ ري ٔ ثلعرثل٘ تيفعررب      إرا  الفيرشٚ  2879 تظرثٔ

(  ٔنُ وعٕطره دسجرٛ االطرعحث ٛ  رزٓ     0802ظرعٕٝ ويفٍٕٖرٛ )  ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ إذـرثٟٗث  عٍرذ و  

الفيررشٚ ال غتعمررا جِٕشٖررث  عررَ العررأ ري املعٕطرره  نٙ نُ نفررشاد اليفٍٗررٛ نٗمررُٕ إىل نُ ٍِثلررك تررأ ري   

 وعٕطه لمـشاع ضتٕ العظشب عَ املذسطٛ ن ٍثٞ اليفثً الذساط٘.

ثسٙ ٖظرررررثٔٙ ٔاالضترررررشاق امليفٗررررر 1877املعٕطررررره اذتظرررررث ٘ لمفيرررررشٚ الظرررررث يفٛ عؼرررررش ٖظرررررثٔٙ    -

-احملظرٕ ٛ     tصٗىٛ (  ٔمبث ن0802ُ( ِٔ٘ نكرب وَ )08749ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )28121

08066   َ ٛ  نصرن ور ٛ  tصٗىر ٙ  ٔالر   ادتذٔلٗر وعٕطرطٛ العرأ ري ٔ ثلعرثل٘ تيفعررب      إرا  الفيرشٚ  2879 تظرثٔ

 رزٓ  (  ٔنُ وعٕطره دسجرٛ االطرعحث ٛ    0802ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ إذـرثٟٗث  عٍرذ وظرعٕٝ ويفٍٕٖرٛ )    

الفيررشٚ ال غتعمررا جِٕشٖررث  عررَ العررأ ري املعٕطرره  نٙ نُ نفررشاد اليفٍٗررٛ نٗمررُٕ إىل نُ ٍِثلررك تررأ ري   

 وعٕطه لمـشاع ضتٕ جّٕس ؿيفٕ ثر لمعيفمي ٖٕاجّث العمىٗز.

 28221ٔاالضترررشاق امليفٗرررثسٙ ٖظرررثٔٙ   1811املعٕطررره اذتظرررث ٘ لمفيرررشٚ الثثوٍرررٛ عؼرررش ٖظرررثٔٙ    -

نكرب  18406احملظٕ ٛ   tصٗىٛ (  ٔمبث ن0802ُنصن وَ )( ِٔ٘ 08002ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

 َ ٛ  ور ٙ  ادتذٔلٗرٛ ٔالر    t صٗىر إظتث ٗرٛ ٔ ثلعرثل٘ تيفعررب ِرزٓ الفيرشٚ دالرٛ        إرا  الفيرشٚ  2879 تظرثٔ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعمرا جِٕشٖرث    0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

يفٍٗرٛ نٗمرُٕ إىل نُ ٍِثلرك ترأ ري كر ري لمـرشاع ضترٕ وظرعٕٝ         عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد ال

 تٕجٗا وّثسار العفكري  ـٕسٚ طمٗىٛ. 

ٔاالضترررررشاق امليفٗرررررثسٙ ٖظرررررثٔٙ   1826املعٕطررررره اذتظرررررث ٘ لمفيرررررشٚ العثطررررريفٛ عؼرررررش ٖظرررررثٔٙ    -

ُ 0802( ِٔر٘ نكررب ورَ )   08117ٔوظرعٕٝ الذاللرٛ ٖظرثٔٙ )   28711 ٛ  (  ٔمبرث ن احملظرٕ ٛ     tصٗىر

ٛ  نصن وَ 08790 ٛ  t صٗىر ٙ  ٔالر   ادتذٔلٗر وعٕطرطٛ العرأ ري ٔ ثلعرثل٘ تيفعررب      إرا  الفيرشٚ  2879 تظرثٔ

(  ٔنُ وعٕطره دسجرٛ االطرعحث ٛ  رزٓ     0802ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ إذـرثٟٗث  عٍرذ وظرعٕٝ ويفٍٕٖرٛ )    

الفيررشٚ ال غتعمررا جِٕشٖررث  عررَ العررأ ري املعٕطرره  نٙ نُ نفررشاد اليفٍٗررٛ نٗمررُٕ إىل نُ ٍِثلررك تررأ ري   

 ضتٕ تيذٖش الطالب  ٌفظّي ٔرٔاتّي. وعٕطه لمـشاع

ٔوظرعٕٝ  28227ٔاالضترشاق امليفٗرثسٙ ٖظرثٔٙ      1801املعٕطه اذتظث ٘ لمفيرشٚ اليفؼرشُٔ ٖظرثٔٙ     -

ُ 0802( ِٔر٘ نكررب ورَ )   08927الذاللرٛ ٖظرثٔٙ )   ٛ  (  ٔمبرث ن َ   08109احملظرٕ ٛ     tصٗىر  نصرن ور

ٙ  ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ ٔ   إرا  الفيرشٚ  2879 تظرثٔ  ثلعرثل٘ تيفعررب ِرزٓ الفيرشٚ ثرري      وعٕطرطٛ العرأ ري 

(  ٔنُ وعٕطره دسجرٛ االطرعحث ٛ  رزٓ الفيرشٚ ال غتعمرا       0802دالٛ إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه لمـرشاع ضترٕ   

 الٍظشٚ الظم ٗٛ لمىظعي ن.
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 نشبط التالميذ  المخبل الثبلث: 

روت) تعرمج   ر وضحرو  وط روبظ بيرصوة شوثرو ع  سيرصو  ب سر ع رتص11جذص رسقةر 

 الفيشار ً
الٕطه 

 اذتظث ٘
االضتشاق 

 امليفٗثسٙ

صٗىٛ ر 

 احملظٕ ٛ
وظعٕٝ 

 امليفٍٕٖٛ
الذاللٛ 

 انذـثٟٗٛ

21 
وظعٕٝ املؼثسكٛ ت الٍؼثط داون 

 اذتـٛ
 إذـثٟٗث دالٛ  000. 6.307 1.329 3.72

22 
وظعٕٝ وؼرثسكٛ الطثلرب لضوالٟرْ    

 ت ا ٌؼطٛ داون اذتـٛ
2.90 1.129 -1.044 .298 

ثري دالٛ 

 إذـثٟٗث 

23 
وظررررررررعٕٝ اِعىررررررررثً العالوٗررررررررز ت 

 وثسد اذتـٛ الٍؼثط
3.04 1.193 .361 .719 

ثري دالٛ 

 إذـثٟٗث 

 ثري دالٛ 398. 848. 1.218 3.09 سٔ  امل ثدسٚ عٍذ الطالب 24

 ثري دالٛ 075. 1.794 1.152 3.18 اليذسٚ عمٜ إ ذاع ٔإٌعثد ا فكثس 25
 دالٛ إذـثٟٗث  004. 2.953 1.170 3.30 االلعضاً  ثلٕاج ثر املذسطٗٛ 26

 . α=0.0.عند مستوي داللة  10.1قيمة ت الجدولية = *              

 ( نكَ اطعتالق وث ٖم٘ 20وَ جذٔه )

 28117ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1891اذتثدٖٛ ٔاليفؼشُٔ ٖظثٔٙ املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ  -

 78971احملظٕ ٛ    tصٗىٛ (  ٔمبث ن0802ُ( ِٔ٘ نصن وَ )08000ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  إرا  الفيشٚ  2879تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال  t صٗىٛ نكرب وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  0802)إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ 

عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ وظعٕٝ 

 املؼثسكٛ ت الٍؼثط داون اذتـٛ.

 28217ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1870املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثٌٗٛ ٔاليفؼشُٔ ٖظثٔٙ  -

 28044-احملظٕ ٛ   tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نكرب وَ )08179ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ  ارا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ  t صٗىٛ نصن وَ

عما غتال(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ 0802) إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ

  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه لمـشاع ضتٕ جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه

 وظعٕٝ وؼثسكٛ الطثلب لضوالْٟ ت ا ٌؼطٛ داون اذتـٛ.
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 28271ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1804املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثلثٛ ٔاليفؼشُٔ ٖظثٔٙ  -

 08162احملظٕ ٛ    tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802ِٔ٘ نكرب وَ ) (08927ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ  الفيشٚ إرا  2879 تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ نصن وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال غتعما 0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه   لمـشاع جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ 

 وثسد اذتـٛ. ضتٕ وظعٕٝ اِعىثً العالوٗز ت الٍؼثط

 28129ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1807املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثلثٛ ٔاليفؼشُٔ ٖظثٔٙ  -

 08949ظٕ ٛ احمل   tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نكرب وَ )08179ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ نصن وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال غتعما 0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

وعٕطه   لمـشاع  جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري

 ضتٕ سٔ  امل ثدسٚ عٍذ الطالب.

 28221ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1829املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ ارتثوظٛ ٔاليفؼشُٔ ٖظثٔٙ  -

 28974احملظٕ ٛ    tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نكرب وَ )08092ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ  الفيشٚإرا   2879 تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ نصن وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال غتعما 0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه  لمـشاع ضتٕ 

 ٔإٌعثد ا فكثس. اليذسٚ عمٜ إ ذاع

 28290ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1810ٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الظثدطٛ ٔاليفؼشُٔ ٖظثٔٙ املع -

 18721 احملظٕ ٛ   tصٗىٛ (  ٔمبث ن0802ُ( ِٔ٘ نصن وَ )08004ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ادتذٔلٗٛ ٔال  t صٗىٛ نكرب وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  0802عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ ) إذـثٟٗث 

عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ االلعضاً 

  ثلٕاج ثر املذسطٗٛ.

   سلوكيبت التالميذ المخبل الزابع:

روتشوبلرج  صوة شوثرو ع  سيرصو  ب سر ع رررتصم ر وضحرو  وط روبظ بير11جذص رسقةر 

 الفيشار ً
الٕطه 

 اذتظث ٘
االضتشاق 

 امليفٗثسٙ

صٗىٛ ر 

 احملظٕ ٛ
وظعٕٝ 

 الذاللٛ انذـثٟٗٛ امليفٍٕٖٛ

 دالٛ إذـثٟٗث  000. 5.759 1.173 3.59 ػتـٗٛ العمىٗز ٔطمٕكْ املذسط٘ 27

 دالٛ إذـثٟٗث  047. 2.007 1.372 3.24املٗررررررن لمفٕكررررررٜ ٔالظررررررمٕك ثررررررري    28
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 الفيشار ً
الٕطه 

 اذتظث ٘
االضتشاق 

 امليفٗثسٙ

صٗىٛ ر 

 احملظٕ ٛ
وظعٕٝ 

 الذاللٛ انذـثٟٗٛ امليفٍٕٖٛ

 املٍل ه عٍذ العالوٗز

 ثري دالٛ إذـثٟٗث  750. 319. 1.079 3.03 داون املذسطٛ وظعٕٝ اليفٍا 29

 ثري دالٛ إذـثٟٗث  073. 1.805 1.192 3.19 اذرتاً اليٕاٌ  املذسطٗٛ ٔاالٌل ثط 31

31 
الٍيثؾ املثىش ا رثدق ٔمسرثع امورش    

 ت الفـن
 إذـثٟٗث  دالٛ 000. 6.350 1.261 3.69

32 
اصدِررررررررثس الؼررررررررثٟيفثر ٔاملٗررررررررن إىل   

 تـذٖيّث
 ثري دالٛ إذـثٟٗث  521. 643.- 1.204 2.93

33 
ذررثالر االِعىررثً املفررشط  ثلظٗثطررٛ    

 داون املذسطٛ
 دالٛ إذـثٟٗث  004. 2.953 1.166 3.30

 دالٛ إذـثٟٗث  000. 6.622 1.066 3.61 اليفٍثد ٔتذٌ٘ اذرتاً الٍـثٟ  34

 ثري دالٛ إذـثٟٗث  539. 616.- 1.118 2.94 املظعىش لزَِ العمىٗزالؼشٔد  35

 ثري دالٛ إذـثٟٗث 525. 637.- 1.217 2.93 عالصٛ الطثلب  ثمليفمي 36

  α=0.0.عند مستوي داللة  10.1قيمة ت الجدولية = *      

  امت٘( نكَ اطعتالق 22وَ جذٔه )

 28291ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1827ٖظثٔٙ املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الظث يفٛ ٔاليفؼشُٔ  -

 28927احملظٕ ٛ    tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نصن وَ )08000ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ نكرب وَ

دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  (  ٔنُ وعٕطه 0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ ػتـٗٛ 

 العمىٗز ٔطمٕكْ املذسط٘.

 28191ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1814املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثوٍٛ ٔاليفؼشُٔ ٖظثٔٙ  -

 18009احملظٕ ٛ   tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نصن  وَ )0.049ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

دالٛ إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ  را  الفيشٚإ 2879 تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ اكرب وَ

عما جِٕشٖث  (  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غت0802)إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ 

نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ املٗن نٙ  عَ العأ ري املعٕطه 

صـٕس ت االٌل ثطٗٛ وَ ص ن  إىل رلك ٝلمفٕكٜ ٔالظمٕك ثري املٍل ه عٍذ العالوٗز  ٖٔيفض

 انداسٚ ٌعٗحٛ لالٌؼغثه مبث ظتشٙ ٔ عتذث ت ال مذ .

 28097امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ ٔاالضتشاق   1801املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ العثطيفٛ ٔاليفؼشُٔ ٖظثٔٙ  -

نصن  08127احملظٕ ٛ   tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نكرب وَ )08092ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )
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طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ وَ

غتعما الفيشٚ ال ه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ(  ٔنُ وعٕط0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه  لمـشاع ضتٕ 

 وظعٕٝ اليفٍا داون املذسطٛ.

ٔوظعٕٝ  28271ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1827املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثال ُٕ ٖظثٔٙ  -

 نصن وَ 28902احملظٕ ٛ    tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نكرب وَ )08091الذاللٛ ٖظثٔٙ )

طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ إذـثٟٗث   إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال غتعما جِٕشٖث  عَ 0802عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

إىل نُ ٍِثك تأ ري وعٕطه لمـشاع ضتٕ اذرتاً  العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ

 اليٕاٌ  املذسطٗٛ ٔاالٌل ثط.

 28162ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1867املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ اذتثدٖٛ ٔالثال ُٕ ٖظثٔٙ  -

 68120احملظٕ ٛ    tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نصن وَ )08000ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ٔال  ٛادتذٔلٗ t صٗىٛ نكرب وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ الٍيثؾ 

 ٔمسثع اموش ت الفـن.املثىش ا ثدق 

 28104ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1871املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثٌٗٛ الثال ُٕ ٖظثٔٙ -

- 08641احملظٕ ٛ   tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نكرب وَ )08212ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب  إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ tصٗىٛ نصن وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال غتعما 0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثك تأ ري وعٕطه لمـشاع ضتٕ 

 اصدِثس الؼثٟيفثر ٔاملٗن إىل تـذٖيّث.

 28266ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1810ٔالثال ُٕ ٖظثٔٙاملعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثلثٛ  -

 18721احملظٕ ٛ    tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نصن وَ )08004ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ نكرب وَ

نُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  (  0802ٔإذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ ذثالر 

 االِعىثً املفشط  ثلظٗثطٛ داون املذسطٛ.

 28066 ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ 1862ٙ املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الشا يفٛ ٔالثال ُٕ ٖظثٔ -

نكرب  68611احملظٕ ٛ   tصٗىٛ ( ٔمبث ن0802ُ( ِٔ٘ نصن وَ )08004ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

دالٛ  إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ وَ
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عما جِٕشٖث  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غت (0802) إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ

نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ اليفٍثد  العأ ري املعٕطه  عَ

 .ثٟ ٔتذٌ٘ اذرتاً الٍـ

 28229ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1874املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ ارتثوظٛ ٔالثال ُٕ ٖظثٔٙ  -

 08626  - احملظٕ ٛ   tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نكرب وَ )08217ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ نصن وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال غتعما 0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

تأ ري وعٕطه لمـشاع ضتٕ  جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك

 الؼشٔد املظعىش لزَِ العمىٗز.

 28129ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1871املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الظثدطٛ ٔالثال ُٕ ٖظثٔٙ  -

  08619 - احملظٕ ٛ   tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نكرب وَ )08212ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879 تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ نصن وَ

غتعما طعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ اال0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه لمـشاع ضتٕ 

 عالصٛ الطثلب  ثمليفمي.

   محور اهتمبم األهل الخبمس: المخبل 

روخل معرج  تصمرصوة شوثرو ع  سيرصو  ب سر ع ر ر وضحرو  وط روبظ بير12جذص رسقةر 

 الفيشار ً
الٕطه 
 اذتظث ٘

االضتشاق 
 امليفٗثسٙ

صٗىٛ ر 
 احملظٕ ٛ

وظعٕٝ 
 امليفٍٕٖٛ

الذاللٛ 
 انذـثٟٗٛ

37 
اِعىررثً ا ِررثل٘  ضٖررثسٚ املذسطررٛ    

 لمظؤاه عَ ن ٍثّٟي
 دالٛ إذـثٟٗث  8000 18020 28249 1860

38 
تفثعررن ا ِررثل٘ وررن املؼررركالر    

 العيفمٗىٗٛ   ٍثّٟي
1840 28199 28772 8049 

ثري دالٛ 

 إذـثٟٗث 

39 
وؼرررثسكٛ ا ِرررثل٘ ت ا ٌؼرررطٛ  

 املذسطٗٛ   ٍثّٟي
1879 28162 -.205 .838 

ثري دالٛ 

 إذـثٟٗث 

41 
املؼرررررثسكٛ ت زترررررثلع ام رررررثٞ   

 املذسطٗٛٔا وّثر 
 دالٛ إذـثٟٗث  8000 68611 28066 1862

 . α=0.0.عند مستوي داللة  10.1قيمة ت الجدولية = *           

 ( نكَ اطعتالق وث ٖم٘ 21وَ جذٔه )

 28249ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1860املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الظث يفٛ ٔالثال ُٕ ٖظثٔٙ  -

 18020احملظٕ ٛ    tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802نصن وَ )( ِٔ٘ 08000ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ وَ نكرب

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )
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يفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ اِعىثً عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد ال

 ا ِثل٘  ضٖثسٚ املذسطٛ لمظؤاه عَ ن ٍثّٟي.

 28199ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1840املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ الثثوٍٛ ٔالثال ُٕ ٖظثٔٙ  -

 28772 احملظٕ ٛ   tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نصن وَ )08049ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ نكرب وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

ٕ تفثعن عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضت

 ا ِثل٘ ون املؼكالر العيفمٗىٗٛ   ٍثّٟي.

 28162ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ   1879املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ العثطيفٛ ٔالثال ُٕ ٖظثٔٙ  -

- 08102احملظٕ ٛ    tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نكرب وَ )08919ٔوظعٕٝ الذاللٛ ٖظثٔٙ )

طم ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ ثري دالٛ  الفيشٚ إرا  2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ نصن وَ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ ال غتعما 0802إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

جِٕشٖث  عَ العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري وعٕطه لمـشاع ضتٕ 

  ٍثّٟي.وؼثسكٛ ا ِثل٘ ت ا ٌؼطٛ املذسطٗٛ  

ٔوظعٕٝ  28066ٔاالضتشاق امليفٗثسٙ ٖظثٔٙ  1862املعٕطه اذتظث ٘ لمفيشٚ ا س يفُٕ ٖظثٔٙ  -

 نكرب وَ 68611احملظٕ ٛ    tصٗىٛ ٔمبث نُ ( 0802( ِٔ٘ نصن وَ )08000الذاللٛ ٖظثٔٙ )

إذـثٟٗث  إظتث ٗٛ ٔ ثلعثل٘ تيفعرب ِزٓ الفيشٚ دالٛ  إرا  الفيشٚ 2879تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ

(  ٔنُ وعٕطه دسجٛ االطعحث ٛ  زٓ الفيشٚ غتعما جِٕشٖث  عَ 0802عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ )

العأ ري املعٕطه  نٙ نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ املؼثسكٛ ت 

 زتثلع ام ثٞ ٔا وّثر املذسطٗٛ.

 : البحث أسئلةمنبقشة  

ن رش اذترشٔب ٔالـرشاعثر    ورث  ل  الظرؤاه ف ُ وؼكمٛ ال رث حترذدر ت  ت كٕٞ وث تٍثٔلْ ال رث  

وَ ٔجّرٛ ٌظرش امليفمىر  ٔامليفمىرثر ت املرذاسغ       ٛشذمٛ ا طثطٗاملاملظمرٛ عمٜ العرـٗن الذساط٘ لطم ٛ 

 ال رث ال  بثمن ت  نط٠مٛأوثٌٛ اليفثؿىٛ. طٗعي انجث ٛ عمٜ  املعلشسٚ 
ر1غر رم  رمور/ روألط ط ل رو شحصل رتطالر روتذسوطي روت ي    رةص  رو ظصيل رصوت شوة ع روبشصر أثش

رأم نلروتع صمل.ربصجًلرنظشرو عصمنيرصو عصم عرارو ذوسغرو  ضشسةر

ٜ   ذسجررٛ وعٕطررطٛ ( ترر   نُ اذتررشٔب ٔالـررشاعثر املظررمرٛ  ررث تررأ ري      53وررَ ورراله جررذٔه )    عمرر

ٖؤ ش ٌفظٗث  عمٜ العالوٗز ملرث غتمرق ويفثٌرثٚ     ٓذتشب ٔالزٙ  ذٔسالعرـٗن الذساط٘ ذثلٗث  نٔ  يفذ اٌعّثٞ ا

  .تالصوْ نُ مل ٖعي تذاسكّث ت إظتثد طشا ويفثدتٛ تمك ام ثس
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ر  صسروتبيعر ر وضحرو  وط روبظ بيرصوة شوثرو ع  سيرصو  ب سر عر 13جذص رسقةر 

 احملثٔس ً
الٕطه 
 اذتظث ٘

االضتشاق 
 امليفٗثسٙ

صٗىٛ ر 
 احملظٕ ٛ

وظعٕٝ 
 الذاللٛ انذـثٟٗٛ امليفٍٕٖٛ

 داه إذـثٟٗث  0.001 3.532 6906. 3.45 العرـٗن الذساط٘ 1

 داه إذـثٟٗث  ثري 0.120 2.920 7786. 3.19 دافيفٗٛ العالوٗز 2

 ثري داه إذـثٟٗث  0.241 2.744 8598. 3.20 ٌؼثط العالوٗز 3

 إذـثٟٗث داه  0.003 3.076 7971. 3.60 طمٕكٗثر العمىٗز 4

 داه إذـثٟٗث  0300. 2.199 8903. 3.67 اِعىثً ا ِن 5

( نُ املعٕطه اذتظث ٘ حملثٔس ال رث تشأ   ر  وٗرثسٙ ا  رش املعٕطره     53) ت   وَ واله ادتذٔه

ٔوظررعٕٝ  (1810  1827)  العالوٗررز(  ٖظررثٔٙذٗررث كررثُ وعٕطرره ستررٕسٙ )دافيفٗررٛ العالوٗررز  ٌؼررثط 

ُ  ( 0802( ِٔر٘ نصرن ورَ )   08241    08120الذاللرٛ ٖظرثٔٙ )   ٛ  ٔمبرث ن    28710احملظرٕ ٛ )     tصٗىر

ٔ ثلعرثل٘   ُ إىل العأ ري املعٕطهنٗال إرا  احملٕس2879َٖ تظثٔٙ ٔال  ادتذٔلٗٛ t صٗىٛ ( نصن وَ 28944

(  ٔنُ وعٕطره دسجرٛ االطرعحث ٛ  لمىررٕسَٖ ال     3431إذـرثٟٗث  عٍرذ وظرعٕٝ ويفٍٕٖرٛ  )      ٖيفعربا ثرري دالر  

مـرشاع    نٙ نُ نفرشاد اليفٍٗرٛ نٗمرُٕ إىل نُ ٍِثلرك ترأ ري وعٕطره ل      ِشٖث عرَ العرأ ري املعٕطره   جٕغتعما 

  ٔالررزٙ ٖفظررش نُ الذافيفٗررٛ ٔالٍؼررثط تررأ شر   ثلـررشاع ٔلكررَ  ؼرركن   ضتررٕ دافيفٗررٛ ٌٔؼررثط العالوٗررز 

ُ إال ن وعٕطه نٙ نُ ٍِثلك دافيفٗٛ ٌٔؼثط لمعالوٗز وّىث كثُ  الـشاع ٔآ رثس اذترشب  ٌفظرٗث ٔويفٍٕٖرث     

رلك ن ش  ؼكن وعٕطه عمٜ العالوٗز  فٗىث احملثٔس )العرـرٗن الذساطر٘    امليفمى  ٔامليفمىثر ٖشُٔ نُ 

  اِعىثً ا ِن( فٗىٗن نفشاد اليفٍٗٛ إل٘ العأ ري الك ري ذٗث كثُ وعٕطه احملثٔس طمٕكٗثر العالوٗز

العأ ري الكر ري ٔ ثلعرثل٘   إر بٗن احملثٔس إل٘  3431( ٔوظعٕٝ ويفٍٕٖٛ نصن وَ 34.3    34.3   34.1) 

(  ٔنُ وعٕطره دسجرٛ االطرعحث ٛ  لمىررٕسَٖ غتعمرا      3431إذـثٟٗث  عٍذ وظعٕٝ ويفٍٕٖٛ  )  دال اٖيفعربٔ

  نٙ نُ نفررشاد اليفٍٗررٛ نٗمررُٕ إىل نُ ٍِثلررك تررأ ري كرر ري  لمـررشاع ضتررٕ      عررَ العررأ ري املعٕطرره  جِٕشٖررث  

ثنكرثفٛ إىل طرمٕكٗثر العالوٗرز تعرأ ش     العرـٗن الذساط٘ لمعالوٗز ذٗث ٖـيفب الفّري ٔالرتكٗرض      

 اليفذٔاٌٗٛ ٔنٖلث  صمٛ وعث يفٛ ا ِن   ٍثّٟي  .  ؼكن ك ري إىل

فشصذرروعردةتلرىح  ئ لربنيروآلث سروت عص م لرتصيشصررصوت شوة عرةص روت ي   روتذسوطيرري رهوجذ

 هبع  ر  جريوعر وتهوعروةج م ةيورطهووعروخلربة 
فشٔا رار داللٛ إذـثٟٗٛ    ام ثس العيفمٗىٗٛ لمرشٔب ٔالـشاعثر عمٜ العرـٗن الذساط٘  ال تٕجذ

 ت يفث  ملعغري الٍٕع االجعىثع٘ 
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رص روت ي   روتذسوطيرهبع  ر  جري رحتص  ر وت ب  و رتذةتلروتفشصذرآلث سروبشصررصوت شوة عرة14جذص رسقةر 

روتهوع

 وـذس الع ثَٖ احملٕس
زتىٕع 
 املش يفثر

دسجٛ 
 اذتشٖٛ

وعٕطه 
 املش يفثر

 صٗىٛ ق
الذاللٛ 

 انذـثٟٗٛ

العرـٗن 

 الذساط٘

 536. 1 536.    ااىٕعثر
1.092 .299 

 491. 130 44.192 داون ااىٕعثر

 دافيفٗٛ العالوٗز
 004. 1 004.    ااىٕعثر

.005 .942 
 687. 130 61.798 داون ااىٕعثر

 ٌؼثط العالوٗز

 

 1.543 1 1.543 ااىٕعثر   
1.915 .170 

 806. 130 72.526 داون ااىٕعثر

طمٕكٗثر 

 العمىٗز

 143. 1 143.    ااىٕعثر
.200 .656 

 716. 130 64.445 داون ااىٕعثر

 اِعىثً ا ِن

 

 989. 1 989.    ااىٕعثر
1.098 .297 

 0.901 130 81.07 داون ااىٕعثر

ٗ َ وررَ   ( عررذً ٔجررٕد فررشٔا رار داللررٛ إذـررثٟٗٛ لي ررثس العيفمٗىٗررٛ لمرررشٔب        .5ادتررذٔه سصرري ) ٖع رر

(  دتىٗرن سترثٔس     =3431ٔالـشاعثر عمٜ العرـٗن الذساط٘ تيفضٝ إل٘ وعغري الٍرٕع  عٍرذ وظرعٕٝ )   

ٔ ثلعثل٘ ال ٖٕجذ نٙ فشٔا إذـثٟٗٛ لي ثس    3431  ذٗث وظعٕٝ الذاللٛ انذـثٟٗٛ نكرب وَ ال رث

 العيفمٗىٗٛ لمرشٔب ٔالـشاعثر عمٜ العرـٗن الذساط٘ تيفضٝ إل٘ وعغري الٍٕع .

 ثس العيفمٗىٗرٛ لمررشٔب ٔالـرشاعثر عمرٜ العرـرٗن الذساطر٘       فشٔا رار داللٛ إذـثٟٗٛ    امتٕجذ 

 ت يفث  ملعغري طٍٕار ارتربٚ. 

ت ي   روتذسوطيرهبع  ر  جرير رحتص  ر وت ب  و رتذةتلروتفشصذرآلث سروبشصررصوت شوة عرةص رو15جذص رسقةر 

رطهووعروخلربة

 وـذس الع ثَٖ احملٕس
زتىٕع 
 املش يفثر

دسجٛ 
 اذتشٖٛ

وعٕطه 
 املش يفثر

صٗىٛ 
 ق

الذاللٛ 
 انذـثٟٗٛ

العرـٗن 
 الذساط٘

 1.936 1 3.873    ااىٕعثر
4.246 .017 

 456. 130 48.802 داون ااىٕعثر

 دافيفٗٛ العالوٗز
 352. 1 705.    ااىٕعثر

.558 .574 
 632. 130 67.619 داون ااىٕعثر

 ٌؼثط العالوٗز
 1.266 1.332 1 1.664    ااىٕعثر

 
.052 

 714. 130 76.406 داون ااىٕعثر 
طمٕكٗثر 

 العمىٗز
 2.149 1 4.299    ااىٕعثر

3.334 .039 
 645. 130 68.979 داون ااىٕعثر

 اِعىثً ا ِن
 688. 1 1.376 ااىٕعثر   

.828 .440 
 831. 130 88.936 داون ااىٕعثر
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ٗ َ وررَ ادتررذٔه سصرري )  ررثس العيفمٗىٗررٛ لمرررشٔب ( عررذً ٔجررٕد فررشٔا رار داللررٛ إذـررثٟٗٛ  رر  ام51ٖع رر

(  لمىرررثٔس   =3.31ٔالـررشاعثر عمررٜ العرـررٗن الذساطرر٘  ت يفررث  ملررعغري طررٍٕار ارتررربٚ عٍررذ وظررعٕٝ ) 

كرررب وررَ ن  ٌؼررثط العالوٗررز  ٔ اِعىررثً ا ِررن (  ذٗررث  وظررعٕٝ الذاللررٛ انذـررثٟٗٛ  العالوٗررز)دافيفٗررٛ 

(  ذٗث وظعٕٝ الذاللٛ انذـثٟٗٛ نصرن  طمٕكٗثر العمىٗز   فٗىث ستٕسٙ ) العرـٗن الذساط٘  3431

ٔ ثلعرثل٘ ٖٕجرذ نٙ فرشٔا إذـرثٟٗٛ  لي رثس العيفمٗىٗرٛ لمررشٔب ٔالـرشاعثر عمرٜ العرـرٗن              3431وَ 

طرمٕكٗثر العمىٗرز( تيفرضٝ إىل ورعغري طرٍٕار ارترربٚ        الذساط٘ وعىثمٛ  ثحملٕسَٖ )العرـرٗن الذساطر٘    

(   =3431ٔ ثلعثل٘ تٕجذ فشٔا رار داللٛ إذـثٟٗٛ عٍذ وظعٕٝ )  3431ذٗث وظعٕٝ الذاللٛ نصن وَ 

إذـررثٟٗٛ نُ ٍِثلررك فررشٔا  لررٕذظ( .5ٔعٍررذ االطررالع عمررٜ االوع ررثسار ال يفذٖررٛ املٕكرررٛ ت ادتررذٔه ) 

طٍٕار  كثٌن ِ٘ وـذس الفشٔا لمىررٕسَٖ ٖٔرشُٔ نُ    53-1ذٗث ت   نُ امليفمى  رٔٙ  ارتربٚ وَ 

ٍِثك تأ ري وعٕطه  ٍٗىث رٔٙ ارتربار ا وشٝ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثك ترأ ري كر ري لمـرشاعثر ٔاذترشٔب     

 ضتٕ العرـٗن الذساط٘ ٔطمٕكٗثر العمىٗز .

روبشصررصوت شوة عرةص روت ي   روتذسوطيورطصو   عروت صم زر روتفشصذروتبعذ لرآلث س16جذص رسقةر 

رهعضررى رم جريرطهووعروخلربة

   =1415 طٍٕار ارتربٚ احملثٔس

1 2 

 العرـٗن الذساط٘
 343323  طٍٕار 5 وَ نصن

  247318 طٍٕار 5-11

 341969  طٍٕار 11نكثش وَ 

 طمٕكٗثر العمىٗز

 341576  طٍٕار 5 وَ نصن

  248741 طٍٕار 5-11

 344785  طٍٕار 11نكثش وَ 
 : استنتبحبت البحث

ثثل ث  وث تكُٕ ٌعرثٟخ العرـرٗن الذساطر٘ الر  عتـرن عمّٗرث الطثلرب وؤػرشا  ِثورث  ٖيفطٍٗرث ؿرٕسٚ            

الطثلب املرؤ شٚ ت حتـرٗمْ الذساطر٘  ؼركن و ثػرش  ٔالر  طرثعذتْ         ٛطم ٗٛ نٔ إظتث ٗٛ عَ ط ٗيفٛ  ٠ٗ

 لمرـٕه عمٜ ٌعٗحٛ وث  ت صوثُ ٔوكثُ وث  وَ واله ال رث نكَ نُ ٌظعٍعخ وث ٖم٘ 

نُ ويفمىررر٘ وشذمررررٛ العيفمرررٗي ا طثطرررر٘ )نفررررشاد اليفٍٗرررٛ( ت املررررذاسغ املعلرررشسٚ ٖررررشُٔ نُ اذتررررشٔب      -

  34.1لذساط٘ لذٝ الطالب ذٗث كثُ وعٕطه احملٕس ٔالـشاعثر  ث تأ ري ك ري عمٜ العرـٗن ا

نُ اذتشٔب ٔالـشاعثر  ث تأ ري ك ري عمٜ طمٕكٗثر العمىٗز ورَ ٔجّرٛ ٌظرش نفرشاد اليفٍٗرٛ ذٗرث        -

 34.3 مغ املعٕطه اذتظث ٘  زا احملٕس 
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ٍِثك ترأ ري كر ري لمررشٔب ٔالـرشاعثر عمرٜ اِعىرثً ا ِرن  ثلطثلرب ورَ ٔجّرٛ ٌظرش نفرشاد اليفٍٗرٛ               -

  ملرث ٖيفرين صمرٛ وعث يفرٛ ا ِرن   ٍرثّٟي وراله فررتٚ         34.3 مرغ املعٕطره اذتظرث ٘  رزا احملرٕس       ذٗث

 اذتشب.  
 ٔاملـطمرثر لفلفثج الظمٗي نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثك تأ ري وعٕطه لمـشاع ضتٕ الٍطق -

 الذساطٗٛ. املثدٚ ختف ال  الطثلب لذٝ امليفمٕوثر اذتـٛ ٔتٍٕع ت ادتذٖذٚ
ٖشٝ نفشاد اليفٍٗرٛ نُ ٍِثلرك ترأ ري كر ري لمـرشاع ضترٕ اِعىرثً ا ِرثل٘  ضٖرثسٚ املذسطرٛ لمظرؤاه عرَ              -

  34.3ن ٍثّٟي ٔمبعٕطه ذظث ٘ 

نُ نفشاد اليفٍٗٛ نٗمُٕ إىل نُ ٍِثلك تأ ري ك ري لمـشاع ضتٕ ػتـرٗٛ العمىٗرز ٔطرمٕكْ املذسطر٘      -

  3413ٔمبعٕطه ذظث ٘  مغ 
( عمررٜ 34.3  3453نُ املعٕطرره اذتظررث ٘ حملررٕسٙ )دافيفٗررٛ العالوٗررز  ٌؼررثط العالوٗررز( ٖظررثٔٙ )    -

العررٕال٘  نٙ نُ نفررشاد اليفٍٗررٛ نٗمررُٕ إىل نُ ٍِثلررك تررأ ري وعٕطرره لمـررشاع ٔاذتررشٔب ضتررٕ دافيفٗررٛ      

 ٌٔؼثط العالوٗز 
العرـرٗن الذساطر٘   عذً ٔجٕد فشٔا رار داللٛ إذـثٟٗٛ لي ثس العيفمٗىٗٛ لمرشٔب ٔالـشاعثر عمٜ  -

 تيفضٝ إىل وعغري الٍٕع  دتىٗن ستثٔس ال رث.
ٖٕجررذ فررشٔا رار داللررٛ إذـررثٟٗٛ لي ررثس العيفمٗىٗررٛ لمرررشٔب ٔالـررشاعثر عمررٜ ستررٕسٙ )العرـررٗن      -

 الذساط٘  طمٕكٗثر العمىٗز( تيفضٝ إىل وعغري طٍٕار ارتربٚ. 
عٕطرره  ٍٗىررث رٔٙ ارتررربار   طررٍٕار ٖررشُٔ نُ ٍِثلررك تررأ ري و   53-1نُ امليفمىرر  رٔٙ ارتررربٚ وررَ    -

ا ورررشٝ نٗمرررُٕ إىل نُ ٍِرررثك ترررأ ريا  كررر ريا  لمـرررشاعثر ٔاذترررشٔب ضترررٕ العرـرررٗن الذساطررر٘          

 ٔطمٕكٗثر العمىٗز.

عررذً ٔجررٕد فررشٔا رار داللررٛ إذـررثٟٗٛ لي ررثس العيفمٗىٗررٛ لمرررشٔب ٔالـررشاعثر عمررٜ  يٗررٛ احملررثٔس         -

  وعغري طٍٕار ارتربٚ.)دافيفٗٛ العمىٗز  ٌؼثط العمىٗز  اِعىثً ا ِن( تيفضٝ إىل

  :توصيبت البحث

 ٘  ث ق لٍعثٟخ ال رث  ٖٕؿٜ  ثمتوَ واله اليفش  الظ

عمٜ إداسٚ املذاسغ املعلرشسٚ ورَ اذترشٔب ٔالـرشاعثر تفيفٗرن دٔس ا وـرثٟ٘ االجعىرثع٘ ت زترثه          -

الرررذعي الٍفظررر٘ ٔالرت رررٕٙ لمعالوٗرررز ت وشذمرررٛ العيفمرررٗي ا طثطررر٘ ٔاملعرررأ شَٖ  ظرررشٔق اذترررشٔب         

 ٔالـشاعثر. 

املؼكالر  ٝظعٕعمٜ ٔصاسٚ انعالً ٔادتّثر رار اليفالصٛ ت ين  شاوخ تعيفمق  عٕعٗٛ نٔلٗثٞ ا وٕس مب -

 الظمٕكٗٛ ٔالعيفمٗىٗٛ عٍذ العالوٗز الٍثمجٛ عَ اذتشٔب ٔطشٖيٛ العيفثون ويفّث.

تفيفٗن دٔس زتثلع ام رثٞ ٔا وّرثر فٗىرث ٖعيفمرق  عٕ ٗرق اليفالصرٛ  ر  ا ِرن ٔاملذسطرٛ ورَ نجرن صٖرثدٚ              -

 العرـٗن الذساط٘ لمعمىٗز.
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ٙ  ا وـرثٟٗ  االجعىرثعٗ    ٔ لمىيفمىر   دٔسار  عٍفٗز ٔالعيفمٗي الرت ٗٛ ٔصاسٚ صٗثً - املرذاسغ    ٔورذٖش

 اذتشٔب ٔالـشاعثر. واله العالوٗز ون لمعيفثون تؤِمّي

كررشٔسٚ صٗررثً املذسطررٛ  ثطررعغاله كثفررٛ إوكثٌٗثتّررث لعررٕفري نجررٕاٞ ا وررثُ لمعمىٗررز ٔإعررثدٚ تشطررٗ        -

 الؼيفٕس  ث وَ ٔاذتىثٖٛ  ذاومّي وَ واله تؼحٗيفّي ٔإعثدٚ تكٗفّي.

اك الطم ٛ ت ا ٌؼطٛ االجعىثعٗرٛ ٔالشٖثكرٗٛ ٔالفٍٗرٛ ٔالثيثفٗرٛ  ثملذسطرٛ  ذٗرث       عمٜ املذاسغ إػش -

 نٌّث تيفىن عمٜ تٕجٗا طثصثتّي ٔصذساتّي ٔاطعثىثسِث فٗىث ٖيفٕد عمّٗي  ثلٍفن ٔالفثٟذٚ.

عمٜ امليفمى  اطعتذاً نطثلٗب ٔطشا ٔنٌؼطٛ تيفمٗىٗرٛ جزا رٛ حتفرض الطم رٛ عمرٜ ال ررث ٔاالِعىرثً         -

 .اِعىثً نٔلٗثٞ ا وٕس مبؼكالر ن ٍثّٟي ٔوعث يفٛ حتـٗمّي نٔال   أٔهمبلثعفٛ 

 : مقتزحبت البحث

 ن وث ااثه ِزا ت الذساطثر وَ املضٖذ ٖيرت  إجشاٞ

 ام ثس الٍفظٗٛ ٔاالجعىثعٗٛ لمرشٔب ٔالـشاعثر عمٜ طم ٛ املشذمٛ ا طثطٗٛ ت الٗىَ. -

 ٔالـشاعثر عمٜ طم ٛ املشذمٛ الثثٌٕٖٛ ت الٗىَ.ام ثس الٍفظٗٛ ٔاالجعىثعٗٛ لمرشٔب  -

اليٗثً   عذاد ندلٛ تذسٖ ٗٛ لمىيفمى  ذٕه كٗفٗٛ تيذٖي الذعي الٍفظ٘ ٔالرت ٕٙ لمعالوٗز ت ذثالر  -

 اذتشٔب ٔالـشاعثر.
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 : المزاحع

 القران الكريم 

 ؿثدس الط يفٛ ا ٔىل  داس الثثلث  اليفشب  اامذ لظثُ ( 1991الفلن ) ن ٕ الذَٖ مجثه وٍظٕس   َ -
  رئر  ل ٍثُ.

(  ام ثس االجعىثعٗٛ ٔالٍفظٗٛ لمرشب اليفشاصٗٛ ا وريكٗٛ عمٜ ا طفثه 2115ال ضاص  طٍثٞ ستىذ جيففش ) -

 ت ااعىن اليفشاص٘  كمٗٛ امداب  جثويفٛ  غذاد.
ذشب ثضٚ ٔعالصعّث (  املؼكالر الظمٕكٗٛ لذٝ ا طفثه  يفذ 2119ادت ثل٘  نػشق إ شاِٗي ستىذ ) -

   يفض املعغريار  سطثلٛ وثجظعري  كمٗٛ الرت ٗٛ  ادتثويفٛ انطالوٗٛ  ثضٓ  فمظط .
(  اذتشب الٍفظٗٛ ٔتأ ريِث عمٜ ويفٍٕٖٛ ادتىثِري  كمٗٛ امداب  جثويفٛ 1998اذتظين  ع ذ املٍيفي عمٜ ) -

  غذاد  اليفشاا.
 ي ت إفشٖيٗث  الظٕداُ.(  تأ ري اذتشٔب ٔالٍضاعثر عمٜ العيفم2115ٗعثىثُ ٔنوذ ) -

(  اجتثِثر ذذٖثٛ ت انداسٚ الرت ٕٖٛ  وكع ٛ وثلذ  َ الٕلٗذ  2116اليفضٖضٙ  ستىٕد ع ذٓ ذظَ ) -

 ؿٍيفثٞ  ادتىّٕسٖٛ الٗىٍٗٛ.
 اليفذٔاُ ؿذوٛ عَ الٍثجتٛ املتعمفٛ (  ا منثط2111عظمٗٛ  ستىذ إ شاِٗي  ال ٍث  نٌٕس وٕدٚ ) -

ثضٚ  جثويفٛ ا صـٜ   ستثفظثر ت ا صـٜ اٌعفثكٛ ن ٍثٞ ا طثطٗٛ املشذمٛ تالوٗز انطشاٟٗم٘ لذٝ

 ثضٚ  فمظط .
(  الظمٕك العٍظٗى٘ ت وٍظىثر ا عىثه  داس ٔاٟن لمٍؼش ٔالعٕصٖن  2115اليفىٗثُ  ستىٕد طمٗىثُ ) -

 .عىثُ  ا سدُ 
خ  املىمكٛ اليفش ٗٛ (. لغٛ الرت ٕٖ   وكعب الرت ٗٛ اليفش ٘ لذٔه ارتم2117ٗاليفىش  ع ذاليفضٖض  َ طيفٕد ) -

 الظيفٕدٖٛ  الشٖث .
 (  تأ ريار اذتشب عمٜ صطثع العيفمٗي ت الٗىَ.2115الفالذ٘  نػشق ) -
(. امليفحي الٕطٗه. املكع ٛ انطالوٗٛ لمط ثعٛ ٔالٍؼش ٔالعٕصٖن  اطعثٌ ٕه   1972زتىن المغٛ اليفش ٗٛ )  -

 تشكٗث.
عْ  ثلعرـٗن ٔاملظعٕٝ االجعىثع٘ ٔاالصعـثدٙ (  العٕافق الذساط٘ ٔعالص1998ستىذ  عثىثُ ع ذ اليثدس ) -

 لفطشٚ  سطثلٛ وثجظعري  كمٗٛ الرت ٗٛ  جثويفٛ نً دسوثُ انطالوٗٛ  الظٕداُ 
   ن ش اذتشٔب عمٜ اليفىمٗٛ العيفمٗىٗٛ ت ال الد اليفش ٗٛ(   2115املشكض انصمٗى٘ لمذساطثر االطرتاتٗحٗٛ )  -

 . 2115نكعٕ ش / تؼشَٖ ا ٔه  11الظ ن 
ر إداسٚ ا صوثر ٔالكٕاسث ٔاملٕاصا الـيف ٛ  ا ٠ٗٛ املـشٖٛ (  وّثسا2116ِٗكن  ستىذ نوذ الطٗب ) -

 اليفثوٛ لمكعثب  اليثِشٚ  وـش. 
(  تيشٖش عَ املذاسغ املعلشسٚ وَ اليفذٔاُ  2116ٔصاسٚ الرت ٗٛ ٔالعيفمٗي  وكعب الرت ٗٛ  أوثٌٛ اليفثؿىٛ ) -

 نكعٕ ش 
- Likert, R. (1932): A technique for the measurement of attitudes. Archives of 

Psychology, 
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