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اتخاذ القرار لدى طلبة اقسام في مهارة  الرياضيةمعالجة المعلومات تدريس مهارات أثر 
 الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد

 أ.د. رافد بحر احمد المعيوف                            م.م. اريج خضر حسن

 

 انًستخهص

د الؤبػوٕخ االز قوٕض ا الجاتوبد َااوموبؽ رىبَل الجؾش مُػوُ   اٍوزقلام مٍوبهاد  مجبلغوخ المج ُموب

الؤبػووٕخ االزيوؤُم   موو  ؽ جووخ المغمُيووخ الزغؤجٕووخ اكِ الووّ رؾَووٕه مٍووبهارٍم فووٓ ارقووبم اليووواهاد فووٓ 

الزوولهٌٔ ميبهوووخ ثبلةؤيووخ اايزٕبكٔووخ فووبلمزج م ٔؾزووبط الووّ الزعنٕووو فووٓ الجؾووش يووه مظووبكه المج ُمووبد 

زج ٕمٓ َاٍزقلام ٌني المج ُمبد فٓ مجبلغخ المشناد الزٓ ٔزجوع َافزٕبهالمج ُمبد المىبٍجخ ل مُتف ال

الٍٕووبو َثوونلب ٔظووجؼ مُػووُ  اتَووبة المزج مووٕه المجووبهل َالمج ُمووبد الؤبػووٕخ َرمنٕووىٍم مووه ارقووبم 

اليووواهاد الظووبفجخ فووٓ ؽووت المشووناد الؤبػووٕخ مووه المٍووبم ااٍبٍووٕخ الزووٓ ريووُم ي ٍٕووب اٌوولال روولهٌٔ 

 الؤبػٕبد

 حيشكهح انذراس

لم ٔجل النم المجوفٓ النْ ٔمز نً المزج م مئشوا ً ؽيٕيٕب ً لىغبؽً فٓ مُاعٍخ المشناد الزٓ          

رً ي ّ المشبهتخ العجبلخ فٓ اوزبط برجزوػً فٓ ؽٕبرً اللهإٍخ اَ الجم ٕخا َاومب اطجؼ مُػُ  امنبوٕ

المشناد ٌُ ااٍبً  المجوفخ َتٕعٕخ اٍزقلامٍب َرةجٕيٍب َرُظٕعٍب يىل الؾبعخ فٓ ؽت ٌني

 [و 000ا 7002]عوَانا

لنا أطجؼ رج م الزعنٕو َمٍبهارً ؽبعخ م ؾخ اتضو مه اْ َتذ مؼّ فٓ يم ٕخ الزج م َالزج ٕم تُوً َٔبيل 

مٓ ممب ٕالة جخ ي ّ رليٕم الؾنم ثباٍجبة َااكلخ َالجوإٌه َرؾلٔل المجبٕٔو الزٓ َٔزىل الٍٕب الؾنم الزيٕ

-087 ا ص7000تلهارٍم فٓ مغباد طى  اليواه َؽت المشناد ]المجُٕلا َٔبيلٌم الّ رجئي 

 [و 081

ل مُتف الزج ٕمٓ  المىبٍجخفبلمزج م ٔؾزبط الّ الزعنٕو فٓ الجؾش يه مظبكه المج ُمبد َافزٕبهالمج ُمبد 

اتَبة َاٍزقلام ٌني المج ُمبد فٓ مجبلغخ المشناد الزٓ ٔزجوع الٍٕبو َثنلب ٔظجؼ مُػُ  

ىٍم مه ارقبم اليواهاد الظبفجخ فٓ ؽت المشناد ٕالمجبهل َالمج ُمبد الؤبػٕخ َرمن ٕه مالمزج

 National, Science]الؤبػٕخ مه المٍبم ااٍبٍٕخ الزٓ ريُم ي ٍٕب اٌلال رلهٌٔ الؤبػٕبد 

Teacher Association, 1996,   ]  اا ان الماؽظ يه ااكاء الزلهَٔٓ الشبف  ي ّ مَزُِ اليةو

ٔزم ي ّ ؽعظ  الملهٍٕه  رشٕو الّ ان روتٕي27ا0111ل جلٔل مه اللهاٍبد َمىٍب كهاٍخ االجياَْ ا 

َر يٕه المج ُمبد الؤبػٕخ َؽشُ أمٌبن الة جخ ثبلمجبهل كَن رج ٕمٍم تٕعٕخ الزعنٕو َالُطُل الّ 

 ٕخا أْ اوٍم ا ٔج مُن المجوفخ ثؤوعٍَم َالنٕعٕخ الزٓ ٔزجبم ُن فٍٕب م  ٌني المج ُمبد َاٍزقلامٍب ثعبي

ؽ جزٍم تٕعٕخ مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ َاٍزقلام مٍبهاد الز قٕض َالزجبؽٓ م  الجاتبد َااومبؽ 

الؤبػٕخ َاعواء يم ٕخ الزئُم مضت رئُم الؾغظ َالنشف يه المغبلةبد َاافةبء الؤبػٕخ 

[Howard, 1990,4] َاليامٍمٍم ثبلمج ُمبد الؤبػٕخ ثت ٔمبهً الملهٍٕه اٍبلٕت ؽشُ اكمغخ ؽ جز 

ثبومبؽ مؾلكح مه ااكاء النْ ٔلفجٍم الّ الؾعظ اٖلٓ اتضو ممب ٔشغجٍم ي ّ الزعنٕو ثؾغخ يلم َعُك 

ثٍم الّ ٌلل رج ٕم مٍبهاد  اوزيبلالُتذ النبفٓ ل قوَط يه ٌلل أظبل المج ُمخ اللتٕيخ ل ة جخ َا

طججب ً َٔؾزبط الّ النضٕو مه الُتذ النْ ا رؾيٕق ٌنا الٍلل  مجبلغخ المج ُمبدو ام ٔجل النضٕو مىٍم ان

و ان مُػُ  الزلافت ثٕه معٍُمٓ َػقبمزٍب اػبفخ الّ ؽشُ المىبٌظ اللهإٍخ ثبلمج ُمبدأزُفو للٍٔم 

فٓ رج ٕم أٌمٕزٍب اػبفخ الّ به النضٕو مه الغلل ثٕه الجبؽضٕه صالزعنٕو َمجبلغخ المج ُمبد َمٍبهارٍب ا

 لظبفجخزج م اليواهاد امال فٍٕبٔزقن الزٓ  النٕعٕخَؽبعخ تت مىٍب الّ مٍبهح افوِ رمضت  لؤبػٕبدَرج م ا
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اصو مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد  الّ رغؤت كهاٍخ ٕهممب كف  الجبؽض الؾت مشن خ هٔبػٕخ مؾلكح

للِ ؽ جخ اتَبم الؤبػٕخ االز قٕضا الجاتبد َااومبؽ الؤبػٕخا الزئُم  فٓ مٍبهح ارقبم اليواهاد 

 الؤبػٕبد فٓ ت ٕبد الزوثٕخ فٓ مؾبفظخ ثغلاكو

 َي ًٕ فبن مشن خ اللهاٍخ رزؾلك ثباعبثخ يه الَئال اٖرٓ:

ٌت ان اٍزقلام مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ االز قٕضا الجاتبد َااومبؽ الؤبػٕخا الزئُم  

هٔبػٕخ مجٕىخ للِ ؽ جخ اتَبم الؤبػٕبد فٓ ت ٕبد منه ان ٔئصو فٓ مٍبهح ارقبم اليواهاد لؾت مشن خ ٔ

 الزوثٕخ فٓ مؾبفظخ ثغلاكو

 أهًُح انذراسح 

مه الىبؽٕزٕه الىظؤخ  الج مٕخان أٌمٕخ اْ كهاٍخ اَ ثؾش رزغ ّ يبكح ثيله مب رؼٕعً الّ المجوفخ           

 :َالزةجٕيٕخ َٔمنه رؾلٔل ااٌمٕخ الىظؤخ ل لهاٍخ الؾبلٕخ مه فال اارٓ

نوبه فال جىوبد ااٍبٍوٕخ فٕوً رجىوّ فٕوً اا تُن الؤبػٕبد ثىوبء ٌوموٓ رواتموٓ رجول المعوبٌٕم الؤبػوٕخ -0

زج م موواوموبؽ هٔبػووٕخا لونا فووبن تولهح ال رؾنمٍووبَالمعوبٌٕم ي وّ ثجؼووٍب الوججغ َرووورجؾ فٕموب ثٕىٍووب ثيُايول 

 الزعنٕووبء ٔجل أٍبٍبً  فٓ يم ٕوخ ٌنا الجى َأفنبهثبلزجول َهإٔخ الجاتبد َااومبؽ الزٓ روثؾ ثٕىٍم معبٌٕم 

 الؤبػٓ الزٓ ٔمبهٍٍب المزج مو

الؤبػوٕخ ثبيزجبهٌموب عويء  َاافةوبءان تلهح المزج مٕه ي ّ رئُم الؾغظ َالنشوف يوه المغبلةوبد  -2

ل يُالت الغبٌيح فٓ الزج م ََٔبيلٌم ي وّ ػوجؾ َمواتجوخ  ٕخججٔؾوهٌم مه الزمه مٍبهح الزئُم ٔمنه ان  

وَط ثؤفنووبه علٔوولح ٔمنووه ان رظوو ؼ تجوولافت ميزوؽووخ َؽ ووُل ل مشووناد اػووبفخ الووّ ىٔووبكح رعنٕوووٌم َالقوو

 الىزبفظ َالقوَط ثبٍزىزبعبد مىةيٕخو مجيُلٕختلهارٍم ي ّ الزمٕٕي ثٕه الوأْ َالؾيٕيخ َالزؤتل مه طلق 

لافت َووزُعت ي ووٍٕم اافزٕووبه مووه ثووٕه مغمُيووخ مووه الجوؤان رجوولك اافزٕووبهاد المزبؽووخ امووبم المزج مووٕه  -3

َارقبم اليواهاد َاليلهح ي ّ تٕبً الجلافت َرئُمٍب فٓ ػُء مؾنبد مؾولكح مموب تول َٔوبيلٌم ثباهريوبء 

 ثمٍبهح الزئُم للٍٔمو

عوووى الن مووبد تٕووبم المزج مووٕه ثرجوووى اٌمٕووخ اٍووزقلام مٍووبهح ر قووٕض المج ُمووبد الؤبػووٕخ مووه فووال  -4

ٍوٓ َمجبلغوخ المعوبٌٕم َاافنوبه ث غوخ بغٕوو اٍ َاافنبه ل مشن خ المةوَؽخ َفظت مب ٌُ اٍبٍٓ يمب ٌوُ

ٔبد َارقبم اليواهاد ؽُل موب ٔمنوه َُٔبيلٌم ي ّ ايبكح رورٕت ااَلتل الشقض اليبفم ثؾت المشن خ ممب 

 ؽنفً َمب ٔغت رؼمٕىً َثؤْ وَق لؾت المشن خو

 أيا االهًُح انتطثُمُح نهذراسح انحانُح ًَكن تحذَذها ين خالل اِتٍ:

الزٓ  لمزج مٕه لمٍبهح ر قٕض المج ُمبد الؤبػٕخ تل رَبيلٌم ي ّ ايبكح طٕبغخ العنوحان اٍزقلام ا -0

ول الؾوو ظورشنت اٍبً المُػُ  مه فال تواءح الىض َاٍزٕجبثً َفٍمً َثبلزبلٓ ىٔبكح امنبوٕوبرٍم ثبلز

 اليواه للٍٔموفٓ يوع اافنبه َرؾلٔل ااَلُٔبد ل ؾ ُل الميزوؽخ ممب تل َٔبيلٌم فٓ رىمٕخ مٍبهح ارقبم 

رىمٕووخ مٍووبهارٍم فووٓ اتزشووبل الجاتووبد الَووججٕخ َااهرجبؽٕووخ  فووٓان ٌووني اللهاٍووخ توول رَووبيل المزج مووٕه  -2

َياتبد الزىبظو َغٕوٌب مه الجاتبد َااومبؽ الؤبػٕخ الزٓ روثؾ ثٕه يىبطوو المُػوُ  اَ المشون خ 

 المةوَؽخ ل ؾتو

فؾض المج ُمبد المزبؽخ َرؾلٔل موُاؽه الؼوجف موه تُن مٍبهح الزئُم يم ٕخ يي ٕخ ٔزم مه فالٍب  -3

فال رؾ ٕ ٍب َريٕٕمٍب اٍزىبكا ً الّ مجبٕٔو مؾلكح االمعبٌٕم َالزجمٕمبد الؤبػوٕخ  فوٕمنه لٍوني المٍوبهح ان 

رَبيل المزج مٕه ثبلزجول ي ّ اافةبء َالمغبلةبد َافةبء ااٍوزلال موه فوال ريؤُم الؾغوظ َثبلزوبلٓ 

 ىبٍت مه ثٕه يلك مه الجلافتوافزٕبه الجلٔت الم

تل رَبيل ٌني اللهاٍخ المزج مٕه ثباهريبء ثمٍبهاد ارقبم اليواهاد للٍٔم مه فوال رمنوىٍم موه الؾنوم  -4

ي ّ ثلٔت مجٕه مه ثٕه مغمُيوخ موه الجولافت تؾوت ميزووػ ل مشون خ موه فوال ىٔوبكح تولهارٍم ي وّ تٕوبً 

 زلالوَرئُم ٌني الجلافت ثبٍزقلام تُايل المىةق َااٍ
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 هذف انذراسح
 رٍوولل اللهاٍووخ رجووول أصووو مٍووبهاد مجبلغووخ المج ُمووبد الؤبػووٕخ االز قووٕضا الجاتووبد َااومووبؽ        

ا الزيؤُم  فوٓ مٍوبهح ارقوبم اليوواه لولِ ؽ جوخ اتَوبم الؤبػوٕبد فوٓ ت ٕوبد الزوثٕوخ فوٓ مؾبفظوخ الؤبػٕخ

 ثغلاكو مه فال ااعبثخ يه ااٍئ خ الزبلٕخ:

ٓ هاد مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ فٓ مٍبهح ارقوبم اليوواه لولِ ؽ جوخ اتَوبم الؤبػوٕبد فومب أصو مٍب -0

 ت ٕبد الزوثٕخ فٓ مؾبفظخ ثغلاكو

مب أصو مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ فٓ مٍبهح ارقوبم اليوواه لولِ ؽ جوخ اتَوبم الؤبػوٕبد فوٓ  -2

 ت ٕبد الزوثٕخ فٓ مؾبفظخ ثغلاك َؽَت مزغٕو الغىٌو

 

 انذراسح فرضُاخ

 لاعبثخ يه أٍئ خ اللهاٍخ طٕغذ العوػٕبد الظعؤخ اٖرٕخ:        

ةٓ كهعوبد ؽ جوخ المغمُيوخ ٍوثوٕه مزُ (0.05)ا ُٔعل فوق مَ كالخ اؽظبفٕخ يىل مَوزُِ اللالوخ  -0

مجبلغووخ المج ُمووبد َؽ جووخ المغمُيووخ الزغؤجٕووخ الوونٔه ٔلهٍووُن المووبكح الميوووهح ي ووٍٕم ثبٍووزقلام مٍووبهاد 

 ةخ النٔه ٔلهٍُن المبكح وعٍَب ثبٍزقلام الةؤيخ اايزٕبكٔخ فٓ مٍبهح ارقبم اليواهوالؼبث

H 0 : X1 = X2 

H1 : X1 ≠ X2 

المغمُيوخ  ثٕه مزٍُوةٓ كهعوبد ؽواة (0.05)ا ُٔعل فوق مَ كالخ اؽظبفٕخ يىل مَزُِ اللالخ  -2

ة الؤبػوٕخ َؽوا مجبلغوخ المج ُموبدبكح الميووهح ي وٍٕم ثبٍوزقلام مٍوبهاد الزغؤجٕخ الونٔه ٔلهٍوُن المو

 المغمُيخ الؼبثةخ النٔه ٔلهٍُن المبكح وعٍَب ثبٍزقلام الةؤيخ اايزٕبكٔخ فٓ مٍبهح ارقبم اليواهو

H 0 : X1 = X2 

H1 : X1 ≠ X2 

المغمُيوخ  ثٕه مزٍُةٓ كهعبد ؽبلجبد (0.05)ا ُٔعل فوق مَ كالخ اؽظبفٕخ يىل مَزُِ اللالخ  -3

بلجوبد الؤبػوٕخ َؽ اد مجبلغوخ المج ُموبده ٔلهٍُن المبكح الميووهح ي وٍٕم ثبٍوزقلام مٍوبهالزغؤجٕخ النٔ

 المغمُيخ الؼبثةخ النٔه ٔلهٍُن المبكح وعٍَب ثبٍزقلام الةؤيخ اايزٕبكٔخ فٓ مٍبهح ارقبم اليواهو

H 0 : X1 = X2 

H1 : X1 ≠ X2 

 حذود انذراسح
 د فٓ ت ٕبد الزوثٕخ فٓ مؾبفظخ ثغلاكوؽ جخ الموؽ خ الواثجخ فٓ اتَبم الؤبػٕب -0

 ا الزئُم والؤبػٕخمٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ االز قٕضا الجاتبد َااومبؽ  -2

 مو7007-7000العظت اللهآٍ ااَل مه الجبم اللهآٍ  -3

 تحذَذ انًصطهحاخ

بلغووخ المج ُمووبد مٍووبهاد مجلمووه الُطووُل الووّ رجؤووف عووبم   بلووم ٔزمنىوو بنثووبلىظو لنووُن الجبؽضوو        

 اد المعٍُم َتبارٓ:عوكالزةوق الّ رجؤف م ٕزمَفالؤبػٕخ 

 انًهارج -0

اليولهح ي وّ اكاء العووك لجموت مجوٕه يي ٕوب ً ثشونت فجوبل رؾوذ ظووَل "ثؤوٍوب  (DeBono 2001)ٔجوفٍوب 

 و[DeBono, 20001,55]ا "مجٕىخ ثٍَُلخ َكتخ
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اإي رىَوٕق َمجبلغوخ ٔزة وت اكلٍبكل َالميظوُك ومؾ مه الىشبؽ ا"  ثؤوٍب 7000َٔجوفٍب امويٓ َالؾٕ خا

 [و707ا7000]مويٓ َالؾٕ خا ا "المج ُمبد َرلهٔجبد ي ّ ممبهٍخ ٌني ااوشةخ ٍجق رج مٍب

 يعانجح انًعهىياخ -2

تٕعٕوخ رُظٕعٍوب فوٓ ٍٕب المزج م المج ُمبد َرمٕٕيٌب َالزٓ َٔزيجت فالةؤيخ "  ثؤوٍب 0111ائبدٔجوفٍب اال

مه فال  ٔشزيٍبوع الٍٕب مه فال رؾُٔ ٍب َرقئىٍب َاٍزؾلاس رواثةبد علٔلح ؽت مشناد مجٕىخ ٔزج

 [و0111ا617الئبدا] "اكمظ المج ُمبد اليبفمخ فٓ ثىٕزً المجوفٕخ م  المج ُمبد الغلٔلح

يم ٕخ اوزجبي َاكهاك َرمضٕت كتٕق اوزبط يم ٕبد الزومٕوي َتٕعٕوخ القوين "  ثؤوٍب 7000َٔجوفٍب االجلهانا

ثووٕه الجمووق َالزٍُوو  ثبلمج ُمووبد رججووب ً لووىمؾ شقظووٕخ المووزج م َالٍوولل مووه  رمزوولزوعب  ل مج ُمووبد َااٍوو

 [و7000ا02]الجلهانا "االزج م

تولهح الموزج م ي وّ اوزوبط َرُلٕوول مج ُموبد علٔولح موه فووال "  ثبوٍووب 7006فوٓ ؽوٕه ٔجوفٍوب االَوبموافٓا

بد المزُافوح تقجواد ٍبثيخ فٓ مقيَوً المجوفوٓ ظُمزً الجي ٕخ المجوفٕخ ايزمبكاً  ي ّ المج ُمىرُظٕف م

 [و706ا67ا ]الَبموافٓا"َمب َٔبيلي ي ّ رؾيٕق الزعنٕو َالزج م

 يهارج يعانجح انًعهىياخ -3

ي ّ الوغم مه ان الجؾُس َاللهاٍبد رشٕو الّ ان النتبء ااوَبوٓ ٔزؼمه مٍبهاد مزجلكح رزمضت ثبليولهح 

اا ان الجبؽش لم ٔغول موب ٔشوٕو اةٍب فٓ ثٕئخ وشةخ لؾت المشناد ي ّ مجبلغخ المج ُمبد الزٓ ٔمنه رىشٕ

َثجول الُتوُل ي وّ اهاء   رؾلٔولا ً امٍوبهاد مجبلغوخ المج ُموبد الؤبػوٕخ لالّ َعوُك وظوُص طوؤؾخ 

لَا امنبوٕخ اٍزقلام المٍبهاد اارٕخ لمجبلغخ المج ُمبد فٕمب ٔقض ٔالجلٔل مه القجواء َالمقزظٕه النٔه ا

 ٕبد:مبكح الؤبػ

 يهارج انتهخُص 3-0

توولهح الموووزج م اٍووزقاص اٌوووم المج ُمووبد َالمعوووبٌٕم َاالعووبظ المججووووح "  ثبوٍوووب 7006يوفٍووب اثوولَْا

َالمىبٍووجخ الووُاهكح فووٓ مَووبلخ مجٕىووخ اَ فووٓ وووض مجووٕه ي ووّ وؾووُ طووؾٕؼ كَن اافووال ثبافنووبه الجبمووخ 

 [و7006ا606ا ]ثلَْا"فًٕ خالمزؼمى

َايٕخ ميظُكح ٔيوُم ثٍوب الموزج م ل ُطوُل الوّ م قوض اَ روتٕجوخ  يم ٕخ"ب   ثبو7001ٍَٔجوفٍب امؾمُكا

 [و7001ا661موتيح ل مج ُمبد الُاهكح فٓ مَؤلخ مجٕىخ رجنٌ أٌم مب عبء فٍٕب مه افنبه"ا ]مؾمُكا 

 اغواع ٌني اللهاٍخ  وظؤبً َرجول مٍبهح الز قٕض الؤبػٓ 

ٓ ت ٕبد الزوثٕخ فٓ مؾبفظخ ثغلاك ي ّ يوع مُعي الؤبػٕبد فالظعُل الواثجخ فٓ اتَبم "تلهح ؽ جخ 

َمنضف ألٌم اافنبه َالمعبٌٕم َالمج ُمبد الزوٓ رووك فوٓ مَوؤلخ مجٕىوخ اَ ووض هٔبػوٓ مجوٕه موه فوال 

م َاافنبه َالمعوكاد ااٍبٍٕخ يمب غزٍم َفظت المعبٌٕيم ٕخ مَؼ ل مج ُمبد المجةبح َايبكح طٕبغزٍب ث 

ج ُمبد الُاهكح فٓ المَؤلخ َرئُم أٌمٕزٍب َارقبم تواه ؽُل مب ٔمنه ؽنفوً ٌُ غٕو اٍبٍٓا اْ رؾ ٕت الم

 أَ الغبءي" 

 تعرف انعاللاخ واالنًاط انرَاضُحيهارج  3-2

ؤه َالمقزظووٕه فووٓ الؤبػووٕبد رىووبَلُا ٌووني المٍووبهح ىظووي ووّ الوووغم مووه ان الجلٔوول مووه الجووبؽضٕه َالم

َان افز عوذ فوٓ طوٕبغزٍب ال غُٔوخ َٔنوبك ان  موللُارٍبق فوٓ اا اوٍب رنبك ان رزعوثبشنبل مقز عخ ثلهاٍبرٍم 

المج ُمووبد المزؼوومىخ فووٓ وووض هٔبػووٓ اكهاك مؾبتمووخ اليوولهح ي ووّ "اوٍووب رشووٕو الووّ  الووّ عمووٕجٍم ٔزعووق

ااشونبل  الزوٓ رووثؾ ثوٕه  ا ااوموبؽ الؤبػوٕخا ال عظٕوخاوظالزىبَاتزشبل الجاتبد االَججٕخ َااهرجبؽٕخا 

 [و 772ا  0111ا الغوَان] يىبطوٌب"

اتَوبم الؤبػوٕبد  الظوعُل الواثجوخ فوٓ تلهح ؽ جوخثؤوٍب " اغواع ٌني اللهاٍخ وظؤبً  بنَٔجوفٍب الجبؽض

فٓ ت ٕبد الزوثٕخ فٓ مؾبفظخ ثغلاك ي ّ اكهاك َاتزشبل الجاتبد الَججٕخ َااهرجبؽٕخ َالزىبظو َااوموبؽ 

 وعظٕخ َااشنبل فٓ وض هٔبػٓ مجٕه  الؤبػٕخ َال

 يهارج انتمىَى 3-3

  ثؤوٍووب " يمووت مووىظم لغموو  المج ُمووبد ثةؤيووخ مُػووُيٕخ يووه مشوون خ مجٕىووخ 7007رجوفٍووب اكهَىيا

مٕيارٍوب منه مه فالٍب الؾنم يه الؾ ُل ل مشون خ َثٕوبن َٔرؾ ٕ ٍب َرجُٔجٍب َرعَٕوٌب َطُاً  الّ وزبفظ 

 [و7001ا67ثٍلل ارقبم اليواهاد ثشؤوٍب"ا ]كهَىيا  َيُٕثٍب
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  ثؤوٍب " َػ  مجبٕٔو اَ مؾنبد ارقبم تواهاد َاطلاه اؽنوبم موه فوال ريؤُم 7001ٍب اٍجبكحأَجوف

ا  7001الؾغظ المجوَػخ َالنشوف يوه المغبلةوبد َاافةوبء الؤبػوٕخ ل مشون خ المةوَؽوخ"ا ]ٍوجبكحا

 [و  761

اتَوبم الؤبػوٕبد  الظوعُل الواثجوخ فوٓتلهح ؽ جوخ "اغواع ٌني اللهاٍخ ثؤوٍب  وظؤبً  بنَٔجوفٍب الجبؽض

فووٓ ت ٕووبد الزوثٕووخ فووٓ مؾبفظووخ ثغوولاك ارقووبم تووواهاد َاطوولاه اؽنووبم مووه فووال ريوؤُم الؾغووظ َتشووف 

  "وبد َاافةبء الؤبػٕخ ثمُعت مجبٕٔو َمؾنبد لؾت مشن خ هٔبػٕخةبلغالم

 يهارج اتخار انمرار -4

الجي ٕووخ تباوزجووبي َااكهاك   ثؤوٍووب " يم ٕووخ مجوفٕووخ رزؼوومه ٍ َوو خ مووه العجبلٕووبد 7000ٔجوفٍووب االةووبفٓا

َالمجبكأح مه اعت ؽت مشن خ مجٕىخ َرؾيٕق الٍلل المة ُة ثجل افزٕبه ثلٔت مه ثٕه مغمُيخ موه الجولافت 

 [و7000ا11المزبؽخ ثزبن َهَٔخ"ا ]الةبفٓا

ثؤوٍب "الُطُل الّ تواه ثجل رعنٕو مزوؤن ثبلقٕوبهاد َالجولافت َالىزوبفظ المؾزم وخ  (Beyer,2003)ٔجوفٍب 

 و[   Beyer, 2003,117]  األفن ثىظو اايزجبه اليٕم الشقظٕخ الزٓ ٔئمه ثٍب مزقن اليواه"ا م

  ثؤوٍووب " يم ٕووخ افزٕووبه َايووٓ ثووٕه الجوولافت المزبؽووخ فووٓ مُتووف مووب ٔمضووت 7006فووٓ ؽووٕه ٔجوفٍووب اؽجٕووتا 

 [و77ا7006مشن خ"ا ]ؽجٕتا

ثبن ٌنا المعٍُم ٔشٕو الوّ يم ٕوخ رعنٕوو فوٓ  نبممب ريلم مه رجؤعبد أياي لمٍبهح ارقبم اليواه ٔوِ الجبؽض

يلك مه الجلافت المزبؽخ لؾت مُتف أَ مشن خ مؾلكح ٔزم مه فالٍب افزٕبه افؼت الجلافت ثجل أن رزم كهاٍوخ 

الىزبفظ المزورجخ ي ّ تت ثلٔت اَ فٕبه َاصوٌب ي ّ ااٌلال المواك رؾيٕيٍبا َٔزم افزٕبه الجلافت فوٓ ػوُء 

هطلٌب مه تجت مزقون اليوواه لمَوبيلرً فوٓ ارقوبم اليوواه ٌَونا ٔيُكووب الوّ ان يم ٕوخ  مؾنبد َمجبٕٔو ٔزم

 ارقبم اليواه رزؾلك ثمغمُيخ مه الشوَؽ َتبارٓ:

 ل لهاٍخ أَ المىبتشخ َرؾزبط الّ ارقبم تواه ثشؤوٍبو َعُك مشن خ أَ تؼٕخ مةوَؽخ -0

 مزقن اليواه ان َٕٔو َفيٍبو رُافو مغمُيخ مه ااعواءاد المىظمخ َفق مىٍظ مىةيٓ ٔعزوع ي ّ -2

 اٍزقلام مغمُيخ مه الجم ٕبد َالمٍبهاد الجي ٕخ يىل ارقبم تواه مبو -3

 رُلٕل مغمُيخ مه الجلافت اَ الؾ ُل الٍبكفخ الّ ؽت المشن خ َارقبم اليواه الظبفتو -4

 ثٍب مزقن اليواهو ٔئمهيم ٕخ ارقبم اليواه رزؤصو ثبليٕم الشقظٕخ الزٓ  -5

 ٓ ٔمو ثٍب مزقن اليواه كَها ً مٍمب ً فٓ ارقبم اليواه المىبٍتل قجوح الشقظٕخ الز -6

اتَووبم  الظووعُل الواثجووخ فووٓ توولهح ؽ جووخثؤوٍووب " جووول مٍووبهح ارقووبم اليووواه اعوافٕووب ً اغووواع ٌووني اللهاٍووخرَ

ٍوت موه ثوٕه مغمُيوخ موه الجولافت بالؤبػٕبد فٓ ت ٕبد الزوثٕخ فٓ مؾبفظخ ثغلاك ي وّ افزٕوبه الجولٔت المى

َووزقلم فٍٕووب المووىٍظ المىةيووٓ َالعجبلٕووبد ٔخ لؾووت مشوون خ مؾوولكح مووه فووال اعووواء يم ٕووبد مجوفٕووخ الميزوؽوو

الجي ٕخ لزؾيٕق الٍلل المة ُة َريبً ثبللهعخ الن ٕخ الزٓ ٔؾظ ُن ي ٍٕب ي ّ اافزجبه القبص النْ ايولي 

 ل غوع المنتُهو ُنالجبؽض

 

 خهفُح نظرَح ودراساخ ساتمح

زعنٕو َمٍبهاروً َالجموت ي وّ رىمٕزٍوب غبٔوخ مجظوم الَٕبٍوبد الزوثُٔوخ فوٓ الجوبلم ٌَولفب ً ٔجل ااٌزمبم ثوبل        

ىووبٌظ يمُموب ً َمىووبٌظ الؤبػووٕبد فظُطوب ً الووّ رؾيٕيوً لمووب ٔزٕؾوً مووه مُاتجووخ من فوٓ الَُٔوجّ المقزظوو

الموبكح ر يوٕه ي ّ الزؾوه مه يم ٕوخ  الة جخالؾٕبحا ام ان الزعنٕو َٔبيل  وُاؽٓ  ل زةُهاد الؾبط خ فٓ تبفخ

 ,Kneedler]وي ٍووم مووه ؽبلووخ الز يووٓ الووّ ؽبلووخ المشووبهتخ العبي ووخ َالىشووةخاالزج ٕمٕووخ َاٍووزظٍبهٌبا أْ 

تمب اوً ٔزٕؼ لٍم العوص لزُظٕوف فجووارٍم فوٓ ريؤُم المجوفوخ َاافنوبه َالزمٕٕوي ثوٕه الجولافت  [1986,270

َثوونلب فؤوووً ٔمنووىٍم مووه ارقووبم تووواهاد مُػووُيٕخ ُٔووخ َالؼووجٕعخ َطووُا ً الووّ اؽنووبم المزبؽووخ َالؾغووظ الي

ؼ افنبهٌم ثؤوعٍَم مه فال النشف يه المغبلةبد َاافةبء الؤبػٕخ الزٓ تول ٔيجوُن فٍٕوب ؾٕطبفجخ َرظ

 [و 707ا   7000فال ؽ ٍم ل مشناد الؤبػٕخ الزٓ رُاعٍٍما ]المجُٕلا

موه مجبلغوخ  الزعنٕوو َمٍبهاروً الزوٓ رمنوىٍمخ ة جوثوىد الؾبعخ الّ ثىبء مىبٌظ رج ٕمٕخ تبفمخ ي ّ رج ٕم ال ي ًٕ

النم الٍبفت مه المج ُمبدا فجم ٕخ رج ٕم الزعنٕو َمٍبهارً رؾيق ٌلفٕه روثؤُٕه ااَل فوٓ ااٍوزقلام األمضوت 

النارٕخ  َرج مبرٍمفٓ مَبيلح المزج مٕه ان ريُكٌم مٍبهارٍم  الضبوٓاألتضو فبي ٕخ ل مجوفخ ثؤوُايٍبا َٔزمضت َ
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[ َي ّ الووغم موه َعوُك فووق َاػوؼ ثوٕه رج وم الزعنٕوو َرج وٕم مٍوبهاد الزعنٕوو اا ان 7006ا17]ٍجبكحا

[ لٍونا لوم ٔجول ٌولل الزوثٕوخ 0111ا70ت ٍٕمب َٔبيلان ي ّ ريلم مَزُٔبد الزعنٕو يىل المزج موٕه ]عووَانا

لهارٍم ي وّ النٕعٕوخ ىٍم موه رج وٕم اوعَوٍم َرىمٕوخ توٕالؾلٔضخ رٍزم ثزئَل المزج مٕه ثبلمج ُمبد فيؾ َاومب رمن

الزٓ ٔظ ُن ثٍب الّ المج ُمبد َمجبلغزٍب َرُظٕعٍب فٓ ؽت المشناد الزٓ رجزوػٍم ٌَنا َٔوزليٓ رىمٕوخ 

َثونلب  امجبلغخ المج ُمبد َرؾُٔ ٍب الّ مجبهل ثبايزمبك ي ّ الزعنٕو المىةيٓ َالجم ٕوبد الجي ٕوخ مٍبهاد

يوه ؽؤوق اكهاتٍوب َفٍمٍوب ر يبٌوب لموزج م ل مج ُموبد الزوٓ فبن ااٌزمبم ٔىظت ي ّ امنبوٕخ ىٔبكح اٍزضمبه ا

موه رىوبتغ َيولم ارعوبق َاٍوزوعبيٍب ٔشوُثٍب مبيموب ثٕىٍوب موه رىوبغم َاوَوغبم اَ َؽَه رؾ ٕ ٍوب َالنشوف 

[و وزٕغخ لنلب ىاك ااٌزمبم فٓ الَىُاد اافٕوح ثمٍوبهح 7000ا677اتةبمٓ َتةبمٓ َاٍبلٕت مجبلغزٍب ]  

 مواؽت اللهاٍخ المقز عخ تُوٍب رورجؾ ثبلغُاووت المجوفٕوخالٌمٕزٍب فٓ ؽٕبح الة جخ يجو مجبلغخ المج ُمبد ا

 َاتزَبثٍم ل مج ُمبد َرقئىٍب َاٍزجمبلٍبو للٍٔم

َٔعزوع ي مبء الىعٌ المجوفٕٕه ان مجبلغخ المج ُمبد رزم فٓ ٍ َو خ موه المواؽوت المززبلٕوخ ثؾٕوش روئكْ توت 

لب وغوول ان مىؾووّ مجبلغووخ المج ُمووبد ٍٔووزم فووٓ رُػووٕؼ القةووُاد الزووٓ ر ٍٕووبا لوون الزووٓ موؽ ووخالموؽ ووخ الووّ 

 [و722ا 7000ايلً ٔجزملٌب المزج مُن فٓ عم  المج ُمبد َرىظٕمٍب ] 

ارغبي مجبلغخ المج ُمبد الّ الجم ٕبد المجوفٕخ اااوزجبياااكهاكا الزعنٕوا ؽت المشناداثىبء المعبٌٕما  َٔىظو

زظت م  الىشبؽ المجوفٓ النْ ٔمبهٍوً الموزج م فوٓ مُاتوف ؽٕبروً الُٕمٕوخ ر ةخاوشالّ اوٍب  ارقبم اليواهاد 

رىووبَل َرنوؤُه  َان فٍووم َظووبفف ٌووني الجم ٕووبد َتٕعٕووخ يم ٍووب َطوو زٍب ثبلجم ٕووبد اافوووِ رمضووت تٕعٕووخ

نزعووٓ ٔقز ووف يووه الىظؤووبد المجوفٕووخ اافوووِ تُوووً ا ٔ ً[ َثوونلب فبووو0111ا10]الشوووتبَْا المج ُمووبد 

َوٕو للٕوخ عَرزجولِ ملوب الوّ رُػوٕؼ رٕوبد الجي ٕوخ الزوٓ رؾولس كافوت كموبع الموزج م فيوؾ َاوموب لجم ثُطف ا

[ اْ ان مجبلغوخ 7006ا026االيغوُل ؽلَس ٌني الجم ٕبد َكَهٌب فٓ المجبلغخ َاوزبط الَو ُك المة ُة]

ّ ظٍووُه الزووٓ رجوولأ مووه لؾظووخ ر يووٓ المضٕووو الوو الجي ٕووخالمج ُمووبد معٍووُم َٔووزليٓ تووت ااوشووةخ َالجم ٕووبد 

ااٍزغبثخ الزٓ رىبٍت المُتف الونْ ٔزجووع لوً الموزج م فٍوٓ رجىوٓ عمٕو  المواؽوت الزج ٕمٕوخ الزوٓ رموو ثٍوب 

صوم ٔجوبك اٍوزقلامٍب فوٓ َرؾعٕيٌوب  المج ُمبد َالزٓ ٔؾظت ي ٍٕب المزج م مه الجٕئوخ المؾٕةوخ ثوً فٕوزم فيوٍوب

المضٕو َااٍزغبثخ الزٓ رظٍو فٓ مظوبٌو مُاتف افوِا ام رمضت ٌني الجم ٕبد مزغٕواد ٍَٕةخ رزٍُؾ ثٕه 

 [و0118ا72اي ٕبنٍ ُتٕخ َمقوعبد ٔمنه ماؽظزٍب َتٕبٍٍب ] 

َػو  اليوواهاد ٌولفب ً زوػوً َبؽٕخ افوِ ٔجل مُػُ  رىمٕخ تلهح الموزج م ي وّ ؽوت المشوناد الزوٓ رجومه 

فٍوٓ مةبلجوخ ثبيولاك افوواك  موغُثبً  مه أٌلال الىظبم الزج ٕمٓ الونْ رَوجّ المئٍَوبد الزوثُٔوخ الوّ رىمٕزوخ

تبكهٔه ي ّ افزٕبه افؼت الؾ ُل لمغباد الَ ُك َفٓ مَزُٔبد رزىبٍوت مو  المُاتو  الزوٓ ٔؾز ٍوب اافوواك 

 [و0187ا0يه اافؤه ]الؾملاوٓا وَجٓفٓ الجمت َالؾٕبح َثبٍزيال  

توبكها ً ي وّ عمو  الموزج م فٍٕوب ليوواه ثؾٕوش ٔنوُن اً ارقبم ٔجلان يم ٕخ افزٕبه افؼت الجلافت لؾت مشن خ مجٕىخ 

[ 71ا 7000الىغولْاالمج ُمبد المورجةوخ ثبلمشون خ الزوٓ ٔزجووع الٍٕوب َتٕعٕوخ اٍوزقلام ٌوني المج ُموبد ]

 ٔنوُن فيولثٕه الجىبطو َاليوُِ الزوٓ لٍوب اصوو ي وّ اليوواه   الزُافقىظو الّ ارقبم اليواه الّ اوً وُ  مه َٔ

مووه افؼوت الؾ وُل الزوٓ ٔمنووه الزُطوت الٍٕوب فوٓ ظووت َلنىوً الجوبم  ؾيووق الٍوللٔالجولٔت الونْ روم افزٕوبهي ا 

 [و 61ا  7000الظوَل الواٌىخ ل مشن خ مُػُ  اللهاٍخ ]مغٕلا

الّ اوً ا رُعول َظٕعوخ رزة وت تولها ً موه الزعنٕوو َااوعجوبل مض موب رزة جوً  [Sweeny, 1998)َٔشٕو ٍُٔىٓ 

َبيلٌم ي ّ ؽت المشناد َالُطُل الّ ارقبم رالمٍبهح مٍبهح ارقبم اليواها ام ان رلهٔت الة جخ ي ّ ر ب 

 و[Sweeny, 1998,77)تواهاد رجزمل ااٍ ُة الج مٓ فٓ ارقبمٌب 

ان الوزج م المجىوٓ ي ووّ ؽوت المشووناد َارقوبم اليووواهاد ٔجول اومُمعووب ً  (Duch and Allen,2001)َٔووِ 

اد موه فوال اٍوزقلام مشوناد ؽيٕيٕوخ رق وق رج مٕبً  َٔبيل الة جخ ي ّ رج م الزعنٕوو َؽوت المشون-رج ٕمٕب ً 

اللافجٕووخ لوولٍٔم ل ووزج م َرشووغٕجٍم ي ووّ اتزَووبة المجووبهل َؽووت المشوونادا ام ٔيووُم الموولهً ثزيوولٔم مشوون خ 
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 Duch]  مؾٕوي الّ ؽ جزً معزُؽخ الىٍبٔخ ريوُكٌم الوّ الجؾوش َالزؾيوق موه اليؼوبٔب ماد الجاتوخ ثبلمشون خ

and Allen, 2001, 52  ]و 

ان المزج م يىلمب ٔيُم ثزؾلٔل المشون خ َالشوجُه ثٍوب فج ٕوب ً فبووً ٔقةوؾ    (Sternberg, 2003)ٔوِ  فٓ ؽٕه

ارُعوول ٍووزوارٕغٕخ مؾوولكح ٔمنووه  ام اوووً الزعنٕوووافزٕووبه الَووزوارٕغٕخ المىبٍووجخ ل ؾووت َاوووُا  مقز عووخ مووه 

ؽجٕجوخ المشون خ المةوَؽوخ  اٍزقلامٍب لؾت عمٕ  المشناد ممب ٔجىوٓ ان الَوزوارٕغٕخ المىبٍوجخ رجزمول ي وّ

 خ َعمو  المج ُموبد فوٓ ػوُء ٌوني ٍوئج ما فٕيُم ثبلزعنٕو فٓ ؽوػ مغمُيوخ موه اازَالقجوح الشقظٕخ ل م

 تؾ وُلااٍئ خ مه مظبكه مزىُيوخ َاتزوواػ َرُلٕول ؽ وُل مؾزم وخا َالجموت ي وّ ريٕوٕم الجولافت المةوَؽوخ 

 و[  Sternberg, 2003, 73]َافزٕبه افؼ ٍب 

 اهثجخ مواؽت رمضت ٍزوارٕغٕخ ميزوؽخ لؾت المشناد َارقبم اليواهاد ٌَٓ: (Huitt, 1992)َٔيزوػ 

 اٍزيجبل المشن خ َالشجُه ثٍب َمؾبَلخ فٍم منُوبرٍب َرشقٕظٍبو -0

 ؽوػ الجلافت َكهاٍزٍب َافزجبه فبي ٕخ تت ثلٔتو -2

 الزقةٕؾ لزىعٕن الؾت ل مشن خ ثبيزمبك ٍزوارٕغٕخ مؾلكحو -3

         [Huitt,1992,48]   لجلافت المةوَؽخوارقبم اليواه ثشؤن ا -4

  مغمُيووخ مووه القةووُاد الزووٓ رَووبيل المووزج م فووٓ ارقووبم اليووواهاد 7000ثووىعٌ اارغووبي ٔيزوووػ اثووُتواًا

 الظؾٕؾخ ٌَٓ:

 رؾلٔل الٍلل َٔمضت رشقٕض ل مشن خ المةوَؽخو -0

 عم  المج ُمبد المزج يخ ثبلمشن خ مه يلح مظبكهو -2

 فال رؾ ٕت ٍجت المشن خو رؾلٔل الجُامت المئصوح مه -3

 َػ  الجلافت المىبٍجخ َالزٓ رمضت الؾ ُل المزبؽخ ل مشن خو -4

 ارقبم اليواه ثشؤن المشن خ َٔمضت افزٕبه الجلٔت ااوَتو -5

 رىعٕن الؾت مه فال ايزمبك الجلٔت ااوَتو -6

  7000ا61اثُتواً ارئُم ؽت المشن خ َرزؼمه اطلاه ؽنم ي ّ فبي ٕخ اليواه النْ رم ارقبميو -7

ثبوٍوب رنوبك ان رزعوق فوٓ  هٕالجوبؽض ٔووَِمه فال اٍزجواع المواؽت الميزوؽخ َالمشوبه الٍٕوب فوٓ ايواي    

مؼبمٕىٍب َان افز عذ الظٕبغبد اَ رلاف ذ ثجغ العيوواد مو  ثجؼوٍب توُن يم ٕوخ ارقوبم اليوواهاد رمضوت 

اعوواء الزغٕٕوواد وؾوُ يم ٕخ رقةٕؾ ميظوُكح لؾوت المشوناد المةوَؽوخ َالُطوُل الوّ اٌولال مؾولكح َ

اافؼت فٓ اؽبه ىمىٓ مؾلك ممب ٔجىٓ ان يم ٕخ ارقبم اليواه رقؼ  الّ مواعجوخ مَوزموح َريؤُم مَوزمو 

 لغوع اكفبل الزؾَٕىبد الاىمخ َالؼوَهٔخ ل ؾ ُل لمةوَؽخو

ؽوبل أوخ بلٍوب ؽالووأْ الونْ ٔووِ ان مٍوبهح ارقوبم اليوواه رجول مٍوبهح  مفٓ اعواءاد كهاٍوزٍ هٍَٕٕجزمل الجبؽض

مٍبهح افوِ ٔمنه رؾَٕىٍب َرىمٕزٍب مه فال اٍوزقلام ثووامظ رولهٔت مؾولكح اَ موه فوال مىوبٌظ مةوُهح 

الّ افزٕوبه افؼوت الجولافت اَ الؾ وُل المزبؽوخ  ل غوع المنتُه ٌَٓ ثىعٌ الُتذ مٍبهح رعنٕو موتجخ رٍلل

َتول رزؼومه مٍوبهاد  جٕىوخول مزج م فٓ مُتف مجٕه مه اعوت الُطوُل الوّ رؾيٕوق الٍولل فوٓ ؽوت مشون خ م

رعنٕو افوِ مضت الزعنٕو الىبتل الونْ ٔمنوه رُظٕعوً فوٓ ريٕوٕم الجولافت الميزوؽوخ لؾوت المشون خ َرؾلٔول أفؼوت 

 الجلافت فٓ ارقبم اليواه ََػجً مُػ  الزىعٕن ثبيزجبهي ؽا ً ميزوؽب ً ل مشن خ مُػُ  اللهاٍخو

 دراساخ ساتمح

هاٍوخ رغمو  مزغٕوواد اللهاٍوخ الؾبلٕوخ ثبلنبموت مموب كفجٍموب ل جؾوش يوه لم ٔزمنه الجبؽضٕه مه الؾظُل ي ّ ك

كهاٍبد رىبَلذ مزغٕواد اللهاٍخ الؾبلٕخ موه فوال مؾموُهٔه ااَل ٔزؼومه مٍوبهاد مجبلغوخ المج ُموبد 

َالضبوٓ ٔزىبَل مٍبهح ارقبم اليواه ٍوُاء اتبووذ مزغٕوواد ربثجوخ اَ مَوزي خ َفوٓ عمٕو  ٌوني اللهاٍوبد رموذ 

ىٍب اغواع ٌني اللهاٍخ مه ؽٕش رؾلٔل وُيٕخ الزظمٕم َؽغم َوُيٕخ الجٕىخ َااعواءاد المزججخ اافبكح م

  0المَزقلمخ ٍَٕزم يوػٍب ثبلغلَل هتم اَاٌم الىزبفظ الزٓ رم الزُطت الٍٕب َالٍُبفت ااؽظبفٕخ 
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 انذراسح اجراءاخنفصم انثانث : ا

 ًُى انتجرَثٍصأوال ً: انت

رمضوت ااَلوّ المغمُيوخ ٕم الزغؤجٓ لمغمُيزٕه مَزي زٕه مزنبفئزٕه مَاد اافزجبه الججلْا مظافزٕو الز        

المغمُيوخ الؼوبثةخ َٔيوبً المزغٕوو الزوبث  امٍوبهح ارقوبم اليوواه  ثبفزجوبه فوبص ايولي  لضبوٕوخاالزغؤجٕخ َرمضوت 

د معزُؽخ الىٍبٔخ ماد ثولافت ل غوع المنتُها رم اافن ثىظو اايزجبه يىل رظمٕمً اٍ ُة ؽت مشنا نبالجبؽض

 َتمب فٓ المقةؾ اارٓ: امزجلكح ٍَٕزم ااشبهح الًٕ ثشٓء مه الزعظٕت اؽيب ً

 انتصًُى انتجرَثٍ نهذراسح

 المغمُيبد
رنبفئ 

المغمُيزٕه فٓ 

ثجغ 

 المزغٕواد

 المزغٕو الزبث  المزغٕو المَزيت
تٕبً المزغٕو 

 الزبث 

 الزغؤجٕخ
مٍبهح مجبلغخ 

ٍبهح ارقبم م المج ُمبد

 اليواهاد

افزجبه ليٕبً 

مٍبهح ارقبم 

الةؤيخ  الؼبثةخ اليواهاد
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 اايزٕبكٔخ

 

 ثانُا ً: يجتًع انذراسح

مٕولاوٕب ً اعوواء الزغوثوخ الموؽ خ الواثجخ مه تَم الؤبػٕبد فوٓ ت ٕوخ الزوثٕوخ اثوه الٍٕوضم تظولٔب ًافزٕود        

فوٓ الجوبم  /تَم الؤبػٕبد فٓ ت ٕخ الزوثٕوخ اثوه الٍٕوضملظف الواث  ا جخٔنُن عمٕ  ؽ  جخ َثنلب فبن مغزم  الة 

 مو7007-7000اللهآٍ 

 ثانثا ً: عُنح انذراسح

الجوبل  يولكٌب  هٔبػٕبد فٓ ت ٕخ الزوثٕخ اثه الٍٕضمافزٕود ثشنت يشُافٓ شججزبن مه شجت الظف الواث         

ؾلٔل شججخ اعـ  لزمضت المغمُيخ الزغؤجٕخ فٓ ؽٕه صاس شجت فنبوذ شججزٓ اأاعـ  َثشنت يشُافٓ أؼب ً رم ر

 جووخؽبلجووب ًا ام تووبن يوولك ؽ  (70)رمضووت المغمُيووخ الؼووبثةخا ث وو  يوولك ؽوواة المغمووُيزٕه  أطووجؾذ شووججخ اأ 

  17موىٍم ا ؽبلجوب ً (35)َالمغمُيوخ الؼوبثةخ   ؽبلجوخ 17  ؽبلجبً َا18مىٍم اؽبلجب ً (35)المغمُيخ الزغؤجٕخ 

   ؽبلجخو18َا

 عا ً: اجراءاخ انضثظرات

ل ثؤوٍوب تول روئصو فوٓ يوجزٔمٕم الزغؤجوٓ روم رؾلٔول ثجوغ المزغٕوواد الزوٓ ظولاؽمئىبن ل َامخ اللاف ٕوخ ل ز        

االجمووو  مضووتالمزغٕووو الزووبث  موو  المزغٕووو المَووزيت مووه فووال اعووواء الزنووبفئ ااؽظووبفٓ ثووٕه مغمووُيزٓ الزغوثووخ 

نبوووذ فا الوونتبءا مٍووبهاد مجبلغووخ المج ُمووبدا مٍووبهح ارقووبم اليووواه  الَووبثيخ ل َووىخ اللهاٍووٓاليمىووٓا الزؾظووٕت 

كالخ اؽظبفٕب ً ثٕه مغموُيزٓ الزغوثوخ فوٓ    َالزٓ رشٕو عمٕجٍب الّ يلم َعُك فوَق7الىزبفظ تمب فٓ الغلَل ا

ؾلٔول مٕم الزغؤجوٓ موه فوال رظوٌني المزغٕواد ممب ٔئتل رنبفئٌبا اػبفخ الّ الزؾيق مه الَامخ القبهعٕخ ل ز

ٍم اليووله وعَووً مووه المووبكح اللهاٍووٕخ َرَووبَْ يوولك الؾظووض وعووٌ العزوووح اليمىٕووخ لزوولهٌٔ المغووُيزٕه َايةووبف

 ثباوزيبل مه مغمُيخ الّ افوِو خالزلهَٕٔخ ثٕىٍم ؽُال ملح الزغوثخ َيلم الَمبػ ل ة ج

 (2جذول )

عذد ين انًتغُراخ الختثار انًجًىعتُن انتجرَثُح وانضاتطح فٍ  حدالنح انفروق تُن يتىسطٍ درجاخ طهث

 تكافؤهى

    

 المغمُيبد

 

 المزغٕواد

 تٕمخ  المغمُيخ الؼبثةخ المغمُيخ الزغؤجٕخ

 د

المؾَ

 َثخ

 تٕمخ 

 د

الغلَ

 لٕخ

اللالخ 

 يىل 

 07و0
المزٍُؾ 

 الؾَبثٓ

ااوؾوال 

 المجٕبهْ

المزٍُؾ 

 الؾَبثٓ
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الؤبػٓ 

 ل َىخ الَبثيخ

62.468 10.684 61.810 
9.98

8 

1.22

6 

2.00

0 

غٕو 

 كال

 36.133 6.861 38.781 النتبء
4.96

1 

1.05

5 

2.00

0 

غٕو 

 كال

مٍبهح ارقبم 

 اليواه
2.95 0.985 2.78 

0.84

9 

0.63

2 

2.00

0 

غٕو 

 كال



 يجهح جايعح االنثار نهعهىو االنسانُح

 2102 -أَهىل  –انعذد انثانث 

 144                                                    أثر تذرَس يهاراخ يعانجح انًعهىياخ انرَاضُح

 أ.د. رافذ تحر احًذ انًعُىف                            و.و. ارَج خضر حسن    

 يستهزياخ انذراسح خايساً:

بد فوٓ ت ٕوبد الزوثٕوخ َالزوٓ ثبلموبكح اللهاٍوٕخ الميووهح فوٓ اتَوبم الؤبػوٕؽلكد الموبكح الزج ٕمٕوخ ل زغوثوخ   .0

 رقؼ  لمظبكتخ ال غىخ اليةبيٕخ فٓ َىاهح الزج ٕم الجبلٓ َالجؾش الج مٓو

ؽ ت مؾزُِ المبكح الزج ٕمٕخ لزؾلٔل المعبٌٕم َالمجبكِء َالزجبمٕم َالمٍبهاد الؤبػٕخ اػوبفخ الوّ رظوىٕف  .2

زٓ ٔزم رج ٕمٍب مه فال المؾزُِ ي ّ َفق مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ الضاس الالميوهالمؾزُِ 

لغوع ااٍزعبكح مىٍب يىل ثىبء القةؾ الزلهَٕٔخ الُٕمٕخ َفيب ً لمزة جبد المزغٕو المَزيت امٍوبهاد مجبلغوخ 

 المج ُمبد الؤبػٕخ و

وع رؾ ٕوت المؾزوُِ الوّ مغمُيوخ موه القجوواء َالمقزظوٕه فوٓ الؤبػوٕبد َؽوافوق رلهَٔوٍب اثولاء ي .3

٪ 80ُلٍوب َفووٓ ػوُء اهافٍوم َؽَووبة وَوجخ اارعوبق ثٕووىٍم ؽظٕوذ عمٕجٍوب ثمُافيووخ اهافٍوم َماؽظوبرٍم ؽ

 فؤتضو مىٍم ثجل اعواء ثجغ الزجلٔاد ي ّ طٕبغخ ثجؼٍبو

 القةؾ الزلهَٕٔخ .4

فووٓ ػووُء مؾزووُِ مووبكح الزغوثووخ ي ووّ َفووق مٍووبهاد مجبلغووخ المج ُمووبد الؤبػووٕخ االز قووٕضا الجاتووبد 

مؾزووُِ ايوولد فةةووب ً رلهَٔووٕخ لنووت مووه ٍووٕزم رج ٕمٍووب مووه فووال الَااومووبؽ الؤبػووٕخا الزيوؤُم  الزووٓ 

المغمووُيزٕه الزغؤجٕووخ َالؼووبثةخا ام رووم رُظٕووف مٍووبهاد المجبلغووخ موو  المغمُيووخ الزغؤجٕووخ َالةؤيووخ 

اايزٕبكٔخ فٓ الزلهٌٔ م  المغمُيخ الؼبثةخ لمجوفوخ اصوٌوب فوٓ مٍوبهح ارقوبم اليوواهاد لولِ ؽواة يٕىوخ 

ُيخ مه القجواء َالمقزظٕه فوٓ الؤبػوٕبد َرلهَٔوٍب اللهاٍخ َيوػذ ومبمط مه ٌني القةؾ ي ّ مغم

َثجل اعواء ثجغ الزجلٔاد ي ٍٕب اطجؾذ ثظعزٍب الىٍبفٕخ عبٌيح ل زةجٕق ي ّ يٕىخ اللهاٍخا م  العوع 

ثؤن ثجغ المُاػٕ  الؤبػٕخ مه مؾزُِ موبكح الزغوثوخ رَوزقلم لزج وٕم مٍوبهح َاؽولح موه مٍوبهاد مجبلغوخ 

ؽٕه ان ثجغ المُاػٕ  رَزقلم لزج وٕم مٍوبهرٕه َالوججغ اافوو رَوزقلم فوٓ المج ُمبد ثشنت مىعظت فٓ 

 رج ٕم المٍبهاد الضاس مغزمجخو

 سادسا ً: أدواخ انذراسح

اللهاٍخ ثىبء افزجبها ً ليٕبً مٍبهح ارقبم اليواه ٔؤفن ثىظو اايزجبه مؾزوُِ الموبكح اللهاٍوٕخ مه مزة جبد         

 َفٕمب ٔ ٓ رُػٕؾب ً اعواءاد ايلاكيو يٕىخ اللهاٍخو خالميوهح ي ّ ؽ ج

يٕىوخ اللهاٍوخ موه المغموُيزٕه الزغؤجٕوخ  خؽلك الٍولل موه اافزجوبه ليٕوبً مٍوبهح ارقوبم اليوواه لولِ ؽ جو -0

 مو7007-7000َالؼبثةخ فٓ ػُء مؾزُِ الؤبػٕبد الميوهح ي ٍٕم فٓ الجبم اللهآٍ 

جبهاد مٍبهح ارقبم اليواه رم طٕبغخ يجبهاد رمضوت ثجل ااؽا  ي ّ ااكثٕبد َاللهاٍبد ماد الجاتخ ثبفز -2

مشن خ ميبلٕخ معزُؽخ الىٍبفٕخ مه المؾزُِ المىٍغٓ الميوه َي ّ الة جخ ارقبم تواه ثشؤوٍب َٔ ٓ تت مشن خ 

 اهثجخ فٕبهاد اثلافت  رمضت ٌني الجلافت الؾ ُل ل مشن خ المةوَؽخ الزٓ ٔىجغٓ ارقبم تواه ثشؤوٍبو

 ٕه الجلافت ااهثجخ ٔمضت ااعبثخ الظؾٕؾخؤنُن ثلٔت َاؽل مه ث -3

الزقةوٕؾ لؾوت المشون خ َالُطوُل الوّ  شؤن الجلٔت الظؾٕؼ َٔزُعت ي ٍٕم ث جخان ارقبم تواه مه تجت الة  -4

 الٍلل فٓ اؽبه ىمىٓ مؾلكو

لزؾَٕىبد الاىموخ َالؼووَهٔخ ان ارقبم اليواه ثشؤن الجلٔت المىبٍت ٔقؼ  الّ مواعجخ مَزموح اكفبل ا -5

 والؾت الميزوػ ي ٓ

  فيوح رمضت تت َاؽلح مىٍب مشن خ هٔبػٕخ مه المؾزوُِ   7ث   يلك العيواد اافزٕبهٔخ ثظٕغزٍب ااَلٕخ ا  -6

 المىٍغٓ ٔواك أغبك ؽت الٍٕبو

ايلد رج ٕمبد ااعبثخ يوه اافزجوبه َرشومت ؽؤيوخ الُطوُل الوّ ؽوت ل مشون خ َااعبثوخ يىٍوب موه فوال  -7

َعموو  المج ُمووبد المىبٍووجخ يىٍووب  عُاوجٍووب فزٕبهٔووخ  َمؾبَلووخ فٍمٍووب َرشووقٕضتووواءح المشوون خ االعيوووح اا

َؽوووػ َرُلٕوول الجوولافت الميزوؽووخ تؾ ووُل َكهاٍووزٍب َافزجووبه فبي ٕووخ تووت ثوولٔت لزىعٕوون الؾووت َارقووبم اليووواه 

 المىبٍت اػبفخ الّ  ايةبء فنوح يه الٍلل مه اافزجبه َالُتذ المقظض لاعبثخو
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خ ثظٕغزٍب ااَلٕخ َرج ٕمبد ااعبثخ يىٍب الّ يلك موه القجوواء فوٓ الؤبػوٕبد يوػذ العيواد اافزجبهٔ -8

َرلهَٔووٍب َؽ ووت الووٍٕم اثوولاء الوووأْ ؽووُل موولِ مافمووخ فيووواد اافزجووبه لمٍووبهح ارقووبم اليووواه َطووٕبغزٍب 

الؤبػٕخ َملِ طوؾخ الجولافت الميزوؽوخ َمىبٍوجزٍب ل مشوناد فوٓ ػوُء المؾزوُِ المىٍغوٓ الميووه َفوٓ 

هافٍوم َماؽظوبرٍم يوللذ ثجوغ العيوواد َلوم رَوزججل أوخ فيووح َؽظٕوذ العيوواد ثمُافيوخ القجوواء ػُء ا

 ٪ و80ثىَجخ اريت يه ا

َؽبلجوخ موه ؽ جوخ الموؽ وخ الواثجوخ فوٓ ت ٕوخ ؽبلجوبً   (20)موه مئلعوخ ؽجق اافزجوبه ي وّ يٕىوخ اٍوزةايٕخ  -9

زج ٕمبد َفٍم المشناد المةوَؽوخ االعيوواد ل زبتل مه َػُػ ال مه غٕو يٕىخ اللهاٍخ الزوثٕخ اثه الٍٕضم 

الواٍوجٕه موه الَوىخ الَوبثيخ َثجول ااوزٍوبء  خالمَزغوق لاعبثخ ثجل اٍزججبك الة ج اافزجبهٔخ  َرؾلٔل الُتذ

مووه ااعبثووخ ارؼووؼ ان الزج ٕمووبد َاػووؾخ َالمشووناد معٍُمووخ َان الُتووذ المَووزغوق لاعبثووخ يووه عمٕوو  

ٕب ً َتل ؽَت ٌنا الُتذ مه فال مزٍُؾ الُتذ الونْ اٍوزغوتً فوٓ ااعبثوخ   كتٕيخ تبن تبف120العيواد ا 

 اَل َلفو فمَخ ؽاة اوٍُا ااعبثخو

تُن العيواد اافزجبهٔخ رمضت مشناد هٔبػٕخ مه المؾزُِ الميوه رؾزبط الّ ارقبم تواه ثشبوٍب ٌَٓ  -01

لؾوو فوٓ المشون خ  َاٍوزجواع الجولافت مشناد ميبلٕخ معزُؽخ ممب ٔجىٓ ايةبء الةاة اامنبوٕخ ثبلزعنٕو ا

 اتزعوبءيولم ايولاك اعبثوبد ومُمعٕوخ َاوموب ا هٕمموب ؽولِ ثبلجوبؽض َارقبم تواه ثشؤن الجولٔت الونْ ٔمضوت ؽواً 

طعو ل جلٔت القوبؽّء َثونلب فوبن  (0)ثبيةبء كهعخ َاؽلح ل جلٔت الظؾٕؼ النْ ٔظت الًٕ الةبلت َكهعخ 

 كهعخو   7الؾل ااي ّ للهعخ اافزجبه ٌٓ ا

اعؤذ الزؾ ٕاد ااؽظبفٕخ المىبٍجخ لعيواد اافزجبه ثظٕغخ ااَلٕوخ موه ؽَوبة لمجوبماد الظوجُثخ  -00

  اوعوبً 1المشوبه الٍٕوب ثوبلعيوح اٍوزةايًٕ اجٕىوخ اال َمجبمت الزمٕٕي َفجبلٕخ الجولافت ي وّ كهعوبد َالٍَُلخ 

 فزجبهوَتبوذ عمٕ  الىزبفظ عٕلح َثنلب لم رَيؾ اْ فيوح مه فيواد اا

 صذق االختثار

القجوواء الونٔه ارعيوُا ي وّ الوّ مغمُيوخ موه يىوً ان يوع اافزجبه ثظٕغزً ااَلٕوخ َرج ٕموبد ااعبثوخ         

فٓ اْ فيوح ممب ٔجىوٓ  ٪ 80رمضٕت العيواد اافزجبهٔخ تمشناد مه المؾزُِ اللهآٍ ثىَجخ ارعبق لم ريت يه ا

لووّ ان اٍووزقواط القظووبفض ااؽظووبفٕخ ٔجوول مئشووواً لظوولق الجىووبء اافزجووبه ٔزمزوو  ثبلظوولق الظووبٌوْ اػووبفخ ا

 َالظلق الزمٕٕيْو

 ثثاخ االختثار

ٕوخ ي وّ ؽول لزوٓ رظو ؼ ل عيوواد المُػوُيٕخ َالميبلَثىوبؿ اوؽَت صجبد اافزجوبه ثبٍوزقلام مجبكلوخ العبت        

اٍزقلام ٌني المجبكلخ ثمضبثوخ الزؤتول  جلٍُٔاء مه فال رةجٕيً ي ّ يٕىخ الزؾ ٕت ااؽظبفٓ المشبه الٍٕب ٍبثيب ً َ

َٔووِ الجبؽوش  (0.82)مه اارَبق اللاف ٓ لافزجبه َث غذ تٕمخ مجبمت اارَوبق الولاف ٓ ثوٕه فيوواد اافزجوبه 

َٔجول  (0.33)َثونلب ٔنوُن مجبموت ااغزوواة فٕوً  (0.67)المشوزوك فٕوً ث و   هٔام ان الزجوبثبن ٌني اليٕموخ عٕولحو

المشوزوك فٕوً  لزجوبٔهثوً توٓ ٔنوُن ا صوُقل ُ (0.70)مجبمت اهرجبؽ ٔىجغوٓ ان ٔئول يوه  مجبمت الضجبد فٓ ؽيٕيزً

لوونلب ثجوول ان رووم الزؾيووق مووه طوولق اافزجووبه َصجبرووً  (0.50)َمجبمووت ااغزووواة فٕووً اتووت مووه  (0.50)اتضووو مووه 

 ّ يٕىخ اللهاٍخ فٓ اعواء الزؾ ٕاد ااؽظبفٕخ المىبٍجخ ٔجل ٌنا اافزجبه عبٌياً  ل زةجٕق ثظُهرً الىٍبفٕخ يَ

 مبكح الزغوثخو

 ساتعا ً: اجراءاخ تطثُك انتجرتح

ثبيلاك فةؾ رلهٌٔ ُٔمٕخ رزؼمه اٍزقلام مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد الؤبػوٕخ االز قوٕضا  ٕهتبم الجبؽض -0

الزيوؤُم  ام رووم ايزمووبك فةووؾ َروولهٔجبد َمُاتووف مضٕوووح لزعنٕووو الةوواة ي ووّ ؽووت َالجاتووبد َااومووبؽا 
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لؤبػووٕخ مووه المؾزووُِ المىٍغووٓ الميوووه ي ووٍٕم ثٍوولل ااهريووبء ثيوولهارٍم ي ووّ مٍووبهح ارقووبم المشووناد ا

 اليواهاد َؽت المشناد ََفيب ً لمب رم يوػً فٓ ااؽبه الىظوْ َالزجؤعبد ااعوافٕخو

المغمُيووخ الزغؤجٕووخ ي ووّ تٕعٕووخ رىعٕوون القةووؾ الزلهَٔووٕخ َالَووٕو  ُاكهٍوو هالمووبكح الوونٔ ٓرووم روولهٔت ملهٍوو -2

 جٍبوثمُع

   اٍجُ              00 َاٍزغوتذ الزغوثخ ا  8/0/7007ٔـ   َاوزٍذ ثزبه  1/00/7000ثلاد الزغوثخ ثزبهٔـ    -3

 ذالقبص ثيٕبً مٍوبهح ارقوبم اليوواه لولٍٔم َؽَوج فزجبهود المغمُيزبن ثباجثجل ااوزٍبء مه الزغوثخ افز -4

 واث العظت الوظبفٕب ً َتبوذ الىزبفظ تمب فٓ ؽكهعبرٍم َيُلغذ ا

 ثاينا ً: انىسائم االحصائُح

خ لجٕىزووٕه مَووزي زٕه  َمجبكلووخ فٕووبزاٍووزقلمذ ااٍَووبؽ الؾَووبثٕخ َااوؾوافووبد المجٕبهٔووخ َاافزجووبهاد ال        

المظبؽت َمجوبكاد مجبموت الظوجُثخ َالزمٕٕوي  الزغبٕٔو العبتوَثىبؿ َمجبمت اهرجبؽ ثٕوٍُن اػبفخ الّ رؾ ٕت

 فٓ رؾ ٕت الىزبفظ َرعَٕوٌب (0,1)ٓ فٓ رظمٕمٍب يوار  لعيوادَفجبلٕخ الجلافت 

 

 انفصم انراتع : عرض اننتائج وتفسُرها 

 اننتائج انًتعهمح تانفرضُح االونً

ل ُتُل ي ّ اصو مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد فٓ مٍبهح ارقبم اليواه لولِ يٕىوخ اللهاٍوخ روم افزجوبه طوؾخ         

ثوٕه  (0.05)يلم َعُك فوق مَ كالوخ اؽظوبفٕخ يىول مَوزُِ اللالوخ "العوػٕخ الظعؤخ ااَلّ الزٓ رشٕو الّ 

ثبٍوزقلام مٍوبهاد مجبلغوخ   ي وٍٕم موبكح الميووهحالالمغمُيوخ الزغؤجٕوخ الونٔه ٔلهٍوُن  جوخمزٍُةٓ كهعوبد ؽ 

المغمُيخ الؼوبثةخ الونٔه ٔلهٍوُن الموبكح وعَوٍب ثبٍوزقلام الةؤيوخ اايزٕبكٔوخ فوٓ  جخالمج ُمبد الؤبػٕخ َؽ 

المغمُيخ الزغؤجٕخ ي ّ اافزجبه القبص ثيٕبً مٍبهح ارقبم  جخبهح ارقبم اليواه " ام ث   مزٍُؾ كهعبد ؽ مٍ

 جووخ  فووٓ ؽووٕه ث وو  مزٍُووؾ كهعووبد ؽ   0.8726  كهعووخ ثووبوؾوال مجٕووبهْ ميوولاهي ا  3.6751اليووواه لوولٍٔم ا

  كهعخ ثبوؾوال مجٕبهْ   3.0857ا المغمُيخ الؼبثةخ الزٓ كهٍذ المبكح وعٍَب ثبٍزقلام الةؤيخ اايزٕبكٔخ

  َلمجوفخ كالخ العووق ثوٕه مزٍُوةٓ كهعوبد المغموُيزٕه افزجوبه طوؾخ العوػوٕخ ااَلوّ  0.9813ميلاهي ا

ام  (0.05)لجٕىزٕه مَزي زٕه فبرؼوؼ ان العووق ثٕىٍوب كاا ً اؽظوبفٕب ً يىول مَوزُِ اللالوخ  الزبفٓاٍزقلم اافزجبه 

  ٌَوني   68  ثلهعخ ؽؤوخ ا    2.000  ٌَٓ اتجو مه اليٕمخ الغلَلٕخ ا 2.574ثخ اتبوذ اليٕمخ الضبثزخ المؾَُ

ُٔعول الىزٕغخ رئكْ الّ هفغ العوػٕخ الظعؤخ ااَلّ المشبه الٍٕب فوٓ ايواي َتجوُل العوػوٕخ الجلٔ وخ اْ اووً 

لولهعبد لظوبلؼ فوق كال اؽظبفٕبً  ثٕه المغموُيزٕه فوٓ كهعوبد مٍوبهح ارقوبم اليوواه َان العووق فوٓ مزٍُوؾ ا

  ُٔػوؼ 6المغمُيخ الزغؤجٕخ الزٓ كهٍوذ الموبكح الميووهح ثبٍوزقلام مٍوبهاد مجبلغوخ المج ُموبد َالغولَل ا  

 ملبو

 ( 3جذول )  

يهارج اتخار انمرار نذي انطهثح فٍ نًعرفح دالنح انفرق تُن يتىسطٍ درجاخ  انتائٍنتائج االختثار 

 نًجًىعتُن انتجرَثُح وانضاتطح ا

 المغمُيخ
يلك 

 الةاة

مزٍُؾ 

 اللهعبد

ااوؾوال 

 المجٕبهْ

تٕمخ  د 

 المؾَُثخ

تٕمخ  د  

 الغلَلٕخ

 0.8726 3.6571 35 الزغؤجٕخ
2.574 2.000 

 o.9813 3.0857 35 الؼبثةخ

لخ العووق الجٕىزٕه مَزي زٕه لمجوفخ ك الزبفٓيلم اايزمبك ثىؾُ ت ٓ ي ّ وزبفظ اافزجبه  ربفُااه بنغٕو ان الجبؽض

ٔجزمل ي ّ المزٍُةبد ممب تل رنُن ثٕه مزٍُةٓ كهعبد المغمُيزٕه الزغؤجٕخ َالؼبثةخ ان اافزجبه الزبفٓ 

ٌني المزٍُةبد فٓ ثجغ ااؽٕبن مظ  خ فٓ وزبفغٍب فؼا ً يه ان اافزجبه اليج ٓ فٓ مٍبهح ارقبم اليوواه الونْ 

ئصو فٓ وزبفظ افزجبه َتٕوبً مٍوبهح ارقوبم ٕٔىٍمب تل رجوػذ الًٕ مغمُيزب اللهاٍخ اصىبء اعواء يم ٕبد الزنبفئ ث
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فوٓ تٕوبً مٍوبهح اليج ٓ لٍوني المٍوبهح  ػوَهح ييل رؤصٕو اافزجبه ٔبنٔو بناليواه الىٍبفٓ لٍمبا ممب عجت الجبؽض

ام موه الممنووه ان  الووّ اليٕموخ الزووٓ روم الزُطووت الٍٕوب ثبٍووزقلام اافزجوبه الزووبفٓو اؽمئىوبنل ارقوبم اليوواه الججوولْ

فٓ المزغٕوو الزوبث  امٍوبهح ارقوبم اليوواه  مو  فٕوئصومٍبهح ارقبم اليواه م  وزبفظ الزغوثوخ اليج ٓ ل فزجبهازعبيت أ

المزغٕو المَزيتا َرشٕو المظبكه ااؽظبفٕخ الّ اوً يىل اٍزجمبل ؽؤيخ رؾ ٕت الزغبٔو فبن وزبفظ الزغوثخ ٔمنه 

المجبلغوبد ي وّ المزغٕوواد المَوزي خ اافووِ ]المشوٍلاوٓا  ان رعَو ثلَن رؾعظ فٓ الؾباد الزوٓ ا روئصو فٍٕوب

المظووبؽت ارؼووؼ ان العوووق ثووٕه كهعووبد المغمووُيزٕه الزغؤجووخ   الزغووبٔو[ َثجوول اٍووزجمبل رؾ ٕووت 0181ا777

  ٌَوني   6.628بفٕوخ المؾَوُثخ ا  عام تبوذ الىَوجخ ال (0.05)َالؼبثةخ تبن كاا ً اؽظبفٕب ً يىل مَزُِ اللالخ 

 كْ الّ هفغ العوػٕخ الظعؤخ َتجُل العوػٕخ الجلٔ خ اْ اوً ُٔعول فووق فوٓ كهعوبد افزجوبه مٍوبهحالىَجخ رئ

   ُٔػؼ ملبو 1المغمُيزٕه َان ٌنا العوق كاا ً اؽظبفٕب ً لظبلؼ الزغؤجٕخ َالغلَل ا   جخارقبم اليواه ثٕه ؽ 

 ( 4جذول )  

اثر انًتغُر  تعزلر نذي طالب عُنح انذراسح نتائج تحهُم انتغاَر انًصاحة نذرجاخ يهارج اتخار انمرا

 فٍ انًتغُر انتاتع نمثهٍانًصاحة االختثار ا

 مظله اليٕبً
كهعبد 

 الؾؤخ

مغمُ  

 الموثجبد

مزٍُؾ 

 الموثجبد

 فٕخعباليٕمخ ال

 الغلَلٕخ ؾَُثخمال

ثٕه 

 المغمُيبد
1 5.714 5.714 

كافت  2.000 6.628

 المغمُيبد
68 58.629 

0.862 

 64.343 69 ٓالن 

َعبءد وزوبفظ رؾ ٕوت الزغوبٔو المظوبؽت لزئتول موب روم الزُطوت الٕوً موه وزوبفظ ثبٍوزقلام اافزجوبه الزوبفٓ لجٕىزوٕه 

وزوبفظ العووق ثوٕه  ٔجويَاان  بنمنه ل جبؽضمُيخ الزغؤجٕخ ي ّ الؼبثةخ ممب مَزي زٕه النْ ٔشٕو الّ رعُق المغ

زقلام مٍوبهاد مجبلغوخ المج ُموبد مو  المغمُيوخ الزغؤجٕوخ َيولم المغمُيزٕه فوٓ مٍوبهح ارقوبم اليوواه الوّ اٍو

 اٍزقلامٍب م  المغمُيخ الؼبثةخو

 اننتائج انًتعهمح تانفرضُح انثانُح

رووم  يٕىوخ اللهاٍوخ ؽواة المج ُموبد الؤبػوٕخ فوٓ مٍووبهح ارقوبم اليوواه لولِ اد ل ُتوُل ي وّ اصوو مٍوبه        

 (0.05)يولم َعوُك فووق مَ كالوخ اؽظوبفٕخ يىول مَوزُِ اللالوخ "الّ افزجبه طؾخ العوػٕخ الضبوٕخ الزٓ رشٕو 

ثبٍووزقلام ي ووٍٕم ثووٕه مزٍُووةٓ كهعووبد ؽوواة المغمُيووخ الزغؤجٕووخ الوونٔه ٔلهٍووُن مووبكح الؤبػووٕبد الميوووهح 

المج ُمبد الؤبػٕخ َؽاة المغمُيخ الؼبثةخ النٔه ٔلهٍوُن الموبكح وعَوٍب ثبٍوزقلام الةؤيوخ  مجبلغخمٍبهح 

بكٔخ فٓ مٍبهح ارقبم اليواه " ام ث و  مزٍُوؾ كهعوبد ؽواة المغمُيوخ الزغؤجٕوخ ي وّ اافزجوبه القوبص اايزٕ

  فوٓ ؽوٕه ث و      0.9583  كهعوخ ثوبوؾوال مجٕوبهْ ميولاهي ا   3.7222ثيٕبً مٍبهح ارقوبم اليوواه لولٍٔم ا  

  3.1765ؤيوخ اايزٕبكٔوخ ا   مزٍُؾ كهعبد ؽاة المغمُيخ الؼبثةخ الزٓ كهٍذ المبكح وعَوٍب ثبٍوزقلام الة

  َلمجوفووخ كالووخ العوووق ثووٕه مزٍُووةٓ كهعووبد المغمووُيزٕه   1.0146  كهعووخ ثووبوؾوال مجٕووبهْ ميوولاهي ا  

اافزجبه الزوبفٓ لجٕىزوٕه مَوزي زٕه فبرؼوؼ ان العووق ثٕىٍوب كاا ً اؽظوبفٕب ً  اٍزقلم الضبوٕخافزجبه طؾخ العوػٕخ 

الغلَلٕوخ  الزبفٕوخ   ٌَٓ اتجو مه اليٕمخ  2.132المؾَُثخ ا   الزبفٕخ اليٕمخ  ام تبوذ (0.05)يىل مَزُِ اللالخ 

المشوبه الٍٕوب  الضبوٕوخ  ٌَني الىزٕغوخ روئكْ الوّ هفوغ العوػوٕخ الظوعؤخ  33  ثلهعخ ؽؤخ ا        2.000ا   

ٍوبهح ارقوبم اليوواه اياي َتجُل العوػٕخ الجلٔ خ اْ اوً ُٔعل فوق كال اؽظبفٕبً  ثٕه المغمُيزٕه فوٓ كهعوبد م

 المج ُمووبد مجبلغووخ حلظووبلؼ المغمُيووخ الزغؤجٕووخ الزووٓ كهٍووذ المووبكح الميوووهح ثبٍووزقلام مٍووبه عووبءَان العوووق 

   ُٔػؼ ملبو 7َالغلَل ا   الؤبػٕخ
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 ( 5جذول )  

يهارج اتخار انمرار نذي انطالب فٍ نتائج االختثار انتائٍ نًعرفح دالنح انفرق تُن يتىسطٍ درجاخ 

 تجرَثُح وانضاتطح ىعتُن انانًجً

 المغمُيخ
يلك 

 الةاة

مزٍُؾ 

 اللهعبد

ااوؾوال 

 المجٕبهْ

تٕمخ  د 

 المؾَُثخ

تٕمخ  د  

 الغلَلٕخ

 0.9583 3.7222 18 الزغؤجٕخ
2.132 2.000 

 1.0146 3.1765 17 الؼبثةخ

هح ارقبم اليواه للٍٔم تمب َهك َي ّ الوغم مه رنبفئ مغمُيزٓ اللهاٍخ اؽظبفٕبً  فٓ اافزجبه اليج ٓ ليٕبً مٍب

فٓ اعواءاد الزنبفئا اا ان الجبؽش اؽظ َعُك فوق ثٕه مزٍُةٓ كهعبرٍمب ممب تل ٔنُن لٍنا العوق روؤصٕو فوٓ 

ارقوبم اليوواه فوٓ وزبفظ اافزجبه الججلْ َاٍوزقلم رؾ ٕوت الزغوبٔو المظوبؽت لجويل روبصٕو اافزجوبه اليج وٓ لمٍوبهح 

 مٍبهح م  وزبفظ الزغوثخ فٕئصو فٓ المزغٕو الزوبث  مو  لالممنه ان ٔزعبيت اافزجبه اليج ٓ ام مه اليٕبً الججلْ لٍب 

 والمَزيت والمزغٕ

َرشٕو الىزبفظ ان العوق ثٕه مزٍُةٓ كهعبد مغمُيزٓ يٕىوخ اللهاٍوخ ي وّ افزجوبه تٕوبً مٍوبهح ارقوبم اليوواه 

مُيووخ الزغؤجٕووخ الزووٓ كهٍووذ المووبكح الميوووهح َلظووبلؼ المغ (0.05)لالووخ الالىٍووبفٓ كال اؽظووبفٕب ً يىوول مَووزُِ 

  ٌَوٓ اتجوو موه  2.679بفٕوخ المؾَوُثخ ا    عالمج ُمبد الؤبػٕخ ام ث غوذ الىَوجخ ال مجبلغخ اد ثبٍزقلام مٍبه

  َان ٌوني اليٕموخ روئكْ الوّ هفوغ العوػوٕخ الظوعؤخ 34.1  ثلهعخ ؽؤخ ا  2.000بفٕخ الغلَلٕخ ا  عاليٕمخ ال

   ُٔػؼ ملبو 1َالغلَل ا   المشبه الٍٕب اياي

 (  6جذول ) 

اثر انًتغُر  تعزلعُنح انذراسح نذي  انثعذٌ نتائج تحهُم انتغاَر انًصاحة نذرجاخ يهارج اتخار انمرار

 نالختثار انمثهٍ نهًهارج "انًصاحة 

 مظله اليٕبً
كهعبد 

 الؾؤخ

مغمُ  

 الموثجبد

مزٍُؾ 

 الموثجبد

 اليٕمخ العبفٕخ 

 َلٕخالغل المؾَُثخ

ثٕه 

 المغمُيبد
1 2.604 2.604 

كافت  2.000 2.679

 المغمُيبد
33 32.082 

0.972 

 34.686 34 الن ٓ

 

الزوبفٓ  رئتل مب روم الزُطوت الٕوً موه وزوبفظ ثبٍوزقلام اافزجوبهَمةبثيخ  زؾ ٕت الزغبٔو المظبؽتلىزبفظ الَعبءد 

 لجٕىزٕه مَزي زٕه و

 حنتائج انًتعهمح تانفرضُح انثانثان 

 ؽبلجوبدفوٓ مٍوبهح ارقوبم اليوواه لولِ  مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ ادَلمجوفخ الىزبفظ القبطخ ثؤصو مٍبه        

يٕىخ اللهاٍخ رم افزجبه طؾخ العوػٕخ الضبلضخ الزٓ رشٕو الّ "يلم َعوُك فووق مَ كالوخ اؽظوبفٕخ يىول مَوزُِ 
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ثبٍزقلام  ي ٍٕم المبكح الميوهح الارٓ ٔلهٍهجٕخ المغمُيخ الزغؤ ؽبلجبدثٕه مزٍُةٓ كهعبد  (0.05)اللالخ 

ٔلهٍووه المووبكح وعَووٍب ثبٍووزقلام  لارووٓالمغمُيووخ الؼووبثةخ ا ؽبلجووبدالؤبػووٕخ َ مجبلغووخ المج ُمووبد ادمٍووبه

المغمُيوخ الزغؤجٕوخ ي وّ اافزجوبه  بلجوبدالةؤيخ اايزٕبكٔخ فٓ مٍبهح ارقبم اليواه " ام ث   مزٍُؾ كهعوبد ؽ

  فوٓ ؽوٕه ث و    0.9852  كهعخ ثبوؾوال مجٕبهْ ميولاهي ا    3.7059هح ارقبم اليواه ا   القبص ثيٕبً مٍب

 و  1.0033  كهعخ ثبوؾوال مجٕبهْ ميلاهي ا     3.222المغمُيخ الؼبثةخ ا    بلجبدمزٍُؾ كهعبد ؽ

ارؼوؼ ان َزٕه َلمجوفخ كالخ العوق ثٕه مزٍُةٓ كهعبد المغموُيزٕه اٍوزقلام اافزجوبه الزوبفٓ لجٕىزوٕه مَوزي 

  ٌَوٓ  1.438المؾَُثخ ا  لزبفٕخام تبوذ اليٕمخ ا (0.05)كاا ً اؽظبفٕب ً يىل مَزُِ اللالخ  لم ٔنه العوق ثٕىٍب

 تجوُلممب ٔجىوٓ    ُٔػؼ ملب 2َالغلَل ا     33   ثلهعخ ؽؤخ ا  2.000مه اليٕمخ الزبفٕخ الغلَلٕخ ا  اطغو

ثوٕه المزٍُوةبد ل مغموُيزٕه لوٌٕ مجىوُْ ه المغمُيزٕه َان العوق ُٔعل فوق ثٕا العوػٕخ الظعؤخ اْ اوً 

 َاومب تل ٔنُن فوق طلفً َتل ٔجيِ اٍجبة افوِو 

 

 ( 7جذول )  

يهارج اتخار انمرار نذي انطانثاخ فٍ ٍ درجاخ نتائج االختثار انتائٍ نًعرفح دالنح انفرق تُن يتىسط

  انذراسحيجًىعتٍ 

 المغمُيخ
يلك 

 الةاة

مزٍُؾ 

 هعبدالل

ااوؾوال 

 المجٕبهْ

 الزبفٕخيٕمخ ال

 المؾَُثخ

اليٕمخ الزبفٕخ 

 الغلَلٕخ

 0.9852 3.7059 17 الزغؤجٕخ
1.438 2.000 

 1.0033 3.222 18 الؼبثةخ

 

ي ّ اافزجبه المغمُيزٕه فٓ مٍبهح ارقبم اليواه  َعُك فوق ثٕه مزٍُةٓ كهعبد باؽظ بناا ان الجبؽض

وبرظ يه اصو  ٔنُن ٌنا العوق تلممب  ي ّ الوغم مه رنبفئٌمب اؽظبفٕب ً تج ٕب ًهح الججلْ ليٕبً ٌني المٍب

ثٕه المغمُيزٕه مه فال رعبي ٍب م  المزغٕو المَزيت َرؤصٕوٌب فٓ  بناعواءاد الزنبفئ َالزٓ اعواٌب الجبؽض

ام رؾ ٕت الزغبٔو المظبؽت اٍزقلالّ  مبالمزغٕو الزبث  َثبلزبلٓ ا ٔمنه مه رعَٕو الىزبفظ ثشنت ٍ ٕم ممب كيبٌ

ثجل ييل أصو المزغٕو المظبؽت َ لٍبالججلْ  فٓ اافزجبه ارقبم اليواه ٓ لمٍبهح يجأصو افزجبه الزنبفئ ال لجيل

ل اؽظبفٕب ً يىل مَزُِ رشٕو الىزبفظ ان العوق ثٕه مزٍُةبد كهعبد مغمُيزٓ يٕىخ اللهاٍخ مه الةبلجبد كا

 مجبلغخ المج ُمبد ادالزغؤجٕخ الزٓ كهٍذ المبكح الميوهح ثبٍزقلام مٍبهَلظبلؼ المغمُيخ  (0.05)اللالخ 

   2.000  ٌَٓ اتجو مه اليٕمخ العبفٕخ الغلَلٕخ ا   3.822الىَجخ العبفٕخ المؾَُثخ ا    الؤبػٕخ ام ث غذ

 8الغلَل ا  رئكْ الّ هفغ العوػٕخ الظعؤخ المشبه الٍٕب اياي َالىَجخ   َان ٌني ا 61ا    0ثلهعخ ؽؤخ ا

   ُٔػؼ ملبو

 ( 8جذول )  

نتائج تحهُم انتغاَر انًصاحة نذرجاخ يهارج اتخار انمرار انثعذٌ نذي عُنح انذراسح تعزل اثر انًتغُر 

  "االختثار انمثهٍ نهًهارجانًصاحة "

 مظله اليٕبً
كهعبد 

 الؾؤخ

مغمُ  

 اللهعبد

مزٍُؾ 

 الموثجبد

 الىَجخ العبفٕخ 

 ٕخالغلَل المؾَُثخ
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ثٕه 

 المغمُيبد
1 3.025 3.025 

كافت  2.000 3.822

 المغمُيبد
33 26.118 

0.791 

 29.143 34 الن ٓ

 

ممب كف  الجبؽضبن الّ ايزمبك وزبفظ رؾ ٕت الزغبٔو ثلاً مه الىزبفظ الزٓ اشبهد الٍٕب وزبفظ اافزجبه الزبفٓ تُن ٌني 

طت الزٓ رم الزُوزبفظ رؾ ٕت الزغبٔو  َرشٕوكٌب ي ّ المزٍُةبدوالىزبفظ فٓ تضٕو مه ااؽٕبن رنُن مظ  خ ايزمب

 ثبٍزقلام اافزجبه الزبفٓ لجٕىزٕه مَزي زٕهو ٍبثيخ مه وزبفظ ب الّ رؤتٕل مب رم الزُطت الًٕالٍٕ

 تفسُر اننتائج

خ اٍٍم فٓ رشٕو الىزبفظ المزج يخ ثبلعوػٕخ الظعؤخ ااَلّ الّ ان اٍزقلام مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبربلؤبػٕ

هف  مَزُِ مٍبهح ارقبم اليواه للِ ؽ جخ المغمُيخ الزغؤجٕخ ميبهوخ ثبلمغمُيخ الؼبثةخ الزٓ اٍزقلم فٓ 

رلهٍَٔب الةؤيخ اايزٕبكٔخ ا ام تبن العوق ثٕه مزٍُةٓ كهعبد المغمُيزٕه كااً اؽظبفٕبً يىل مَزُِ اللالخ 

اافزجبه الزبفٓ لجٕىزٕه مَزي زٕه َرؾ ٕت الزغبٔو    لظبلؼ المغمُيخ الزغؤجٕخ ثبٍزقلام تت مه0.05ا

المظبؽتو َي ًٕ ٔمنه ااٍزىزبط ان اٍزقلام مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ فٓ رلهٌٔ ؽ جخ المغمُيخ 

تل رنُن ٍبيلرٍم فٓ اكهاك المج ُمبد  الزغؤجٕخ تل اٍٍم فٓ هف  مَزُِ مٍبهح ارقبم اليواه للٍٔم الزٓ

مشناد الؤبػٕخ المةوَؽخ َالزجظو ثٍب فمٍبهح الز قٕض منىزٍم مه رعؾض عُاوت المشن خ المزؼمىخ فٓ ال

َالزظول الؾو فٓ طٕبغزٍب مه فال فوى الن مبد َاافنبه َفظت المةوَؽخ َايبكح رىظٕم َيوع اافنبه 

َمجبلغخ المعبٌٕم مبٌُ اٍبٍٓ يمب ٌُ غٕو اٍبٍٓ َاٍزججبك مبٌُ غٕو مافم َمىةيٓ َايبكح رورٕت ااَلُٔبد 

َاافنبه المزؼمىخ ث غخ الشقضاامب مٍبهح رجول الجاتبد َااومبؽ الؤبػٕخ فعيل ٍبيلد الة جخ اتزشبل 

الجاتبد الزٓ روثؾ ثٕه يىبطو المُػُ  اَ المشن خ ٍُاء اتبوذ ٍججٕخ اَ اهرجبؽٕخ اَ رىبظؤخ فٓ ؽٕه 

ي ٕخ الّ فؾض المج ُمبد َرؾلٔل مُاؽه اليُح َالؼجف فٍٕب رَبيلٌم مٍبهح الزئُم الزٓ رجل ثةجٕجزٍب يم ٕخ ي

َريٕمٍب اٍزىبكاً الّ مجبٕٔو مؾلكح اػبفخ الّ الزجول ي ّ اافةبء َالمغبلةبد فٍٕب َالنشف مه فال رؾ ٕ ٍب 

 يه افةبء ااٍزلالا تت ملب تل ٔنُن ٍججبًفٓ مَبيلح الة جخ ارقبم تواهاد مىةيٕخ مىبٍجخ رؾزبط الّ رؾلٔل

ملفاد المشناد َرجول عُاوجٍب َالجُامت ماد الظ خ فٍٕب َاتزواػ الؾ ُل المؾزم خ الزٓ رجل مه المزة جبد 

  ااٍبٍٕخ ارقبم اليواهو

 ايا تاننسثه  نهنتائج انًتعهمه تانفرضُه انصغرَه انثانُه

اد مجبلغخ المج ُمبد فيل اظٍود الىزبفظ  رعُق ؽاة المغمُيخ الزغؤجٕخ الزٓ اٍزقلم فٓ رلهٍَٔب مٍبه

الؤبػٕخ ميبهوخ ثبلمغمُيخ  الؼبثةخ الزٓ اٍزقلم فٓ رلهٍَٔب الةؤيخ اايزٕبكٔخ  فٓ مٍبهي ارقبم اليواه ام 

ظٍود وزبفظ اافزجبه الزبفٓ رؾ ٕت الزغبٔو المظبؽت للالخ العوق ثٕه مزٍُةٓ  كهعبد المغمُيزٕه ي ّ 

   َرجل الىزٕغخ 07و0ظبلؼ المغمُيً الزغؤجٕخ يىل مَزُِ  اللالخ اافزجبه مٍبهح ارقبم اليواه ٌنا الزعُق ل

ؽجٕجٕخ  فٓ  ػُء الزعَٕو المشبه  الًٕ فٓ اياي  َتنلب اظٍود الىزبفظ المزج يخ ثبلعوػٕخ الظغؤخ الضبلضخ 

هوخ رعُق ؽبلجبد المغمُيخ  الزغؤجٕخ الزٓ اٍزقلم فٓ رلهٍَٔب مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ ميب

ثبلمغمُيخ الؼبثةخ الزٓ اٍزقلم فٓ رلهٍَٔب الةؤيخ اايزٕبكٔخ فٓ مٍبهي ارقبم اليواه  ثبٍزقلام  رؾ ٕت 

الزغبٔو المظبؽت ي ّ الوغم مه ان وزبفظ اافزجبه الزبفٓ اظٍود يلم َعُك فوق كال اؽظبفٕآ ثٕه 

ثٕه ٔجزمل ي ّ المزٍُةبد ل ميبهوخ زبفٓ الالمغمُيزٕه الزٓ ا ٔمنه اايزمبك ي ٍٕب ثشنت مة ق تُن اافزجبه 

ان اٍزقلام رؾ ٕت  ؽٕهفٓ وزبفغٍب  فٓ ثجغ ااؽٕبن  فٓ  المزٍُةبد مؼ  خ مب تل رنُن ٌنيالمغمُيزٕه م
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فٍٕب المجبلغبد  ثلَن رؾعظ فٓ الؾباد الزٓ ا رئصو  خالزغوثالزغبٔو المظبؽت َٔبيل الجبؽش ي ّ رعَٕو وزبفظ 

 ويىل رعَٕو وزبفظ الةبلجبد  بنٌَنا مب مٌت الًٕ الجبؽض افوِا  خيَزالمزغٕواد الم  ّي

 االستنتاجاخ 

ان اٍزقلام مٍبهاد  مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ االز قٕض ا الجاتبد َااومبؽ الؤبػٕخ االزئُم   مو  ؽ جوخ 

 ثبلةؤيخ اايزٕبكٔخالمغمُيخ الزغؤجٕخ اكِ الّ رؾَٕه مٍبهارٍم فٓ ارقبم اليواهاد فٓ الزلهٌٔ ميبهوخ 

 وان الزؾَٕه فٓ مٍبهاد ارقبم اليواه للِ الة جخ عبء  أؼآ م  النتُه َ ااوبس 

 انتىصُاخ 

ا االز قٕض خ المج ُمبد الؤبػٕخايزمبك مٍبهاد مجبلغ ّ مظممٓ المىبٌظ فٓ َىاهي الزوثٕخالزُعً  ال و0

الىٍُع  تبفخ ثغٕخىبٌظ الؤبػٕبد  لمواؽت الزج ٕم رةُٔو مئُم  يىل ثىبء اَ َالز الجاتبد َااومبؽ الؤبػٕخ

 َرؾَٕه  مٍبهارٍم فٓ ارقبم اليواهاد 

الزُطٕخ الّ ال غىخ اليةبيٕخ لن ٕبد الزوثٕخ لافن ثىظو اايزجبه ايزمبك امٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد  و7

مٕخ مٍبهاد ارقبم اليواه للِ لٍب مه اصو فٓ رىلمب  القبطخ ثن ٕبد الزوثٕخيىل ثىبء  مىبٌظ الؤبػٕبد  الؤبػٕخ

 الؤبػٕبد  مبكحفٓ  ٕهثبلملهٍ  َبد  الزوثُٔخٍمئتل الَلً يه هان ٌني الن ٕبد مَئ الة جخ ثبيزجبه

فٓ  ت الزج ٕم ثبٍزقلام مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخفٓ تبفً مواؽ الملهٍٕهرشغٕ  المج مٕه َ و6

اٍزقلام ٌني ل زجؤف ثآلٕخ َاللَهاد َكهًَ الجمت  الؤبػٕبد مه فال ييل الىلَاد كحرلهٍٍٕم لمب

 وم ٕم َالزج رُظٕعٍب  فٓ يم ٕخ الزج المٍبهاد َ

 نًمترحاخ ا 

الؤبػٕبد فٓ مواؽت الزج ٕم تبفخ لمٍبهاد مجبلغخ  مىبٌظ  رؼمٕهملِ   ّل ُتُل ي  هاٍبداعواء ك و0

 وارقبم اليواه المج ُمبد الؤبػٕخ َمٍبهح

لٍني المٍبهاد  اؽت الزج ٕم تبفخالؤبػٕبد فٓ مو ملهٍٓ ّ ملِ اٍزقلام ل ُتُل ي هاٍبداعواء ك و7

 وَالزبتٕل ي ٍٕب 

 ارقبم اليواه للِ الُتُل ي ّ ؽجٕجٕخ الجاتخ ااهرجبؽٕخ ثٕه مٍبهاد مجبلغخ المج ُمبد الؤبػٕخ َمٍبهح و6

 لنبفخ المواؽت اللهإٍخوَ الة جخ

 انعرتُح انًصادر

اٍبلٕت مجبلغخ المج ُمبد َياتزٍب اومبؽ الشقظٕخ للِ ؽ جخ الغبمجخا اؽوَؽخ كتزُهايات ٕخ الزوثٕخ الجلهان ايجل اليٌوح لعىخا 

 و02222االغبمجخ المَزىظؤخ ا

الؾملاوٓ ا مُفقورُعًٕ المىبٌظ َؽوافق الزلهٌٔ لزجئي شقظجخ الةبلت فٓ مَؤلخ ارقبم اليواها الىلَح الج مٕخ ؽُل رُعًٕ 

 و1890ا َىاهح الزوثٕخ ا ثغلاك ا 1ٌ لزجئي شقظٕخ الةبلت َصيزً ثىعًَ َارقبم اليواها ط المىبٌظ ٍََبفت الزلهٔ

 و0222ا كاه الشوَق ل ىشو َالزُىٔ  ا يمبن ا 1اليغُل ايمبك يجل الوؽٕمو وظؤبد الزج م ا ؽ 

 و1881ه الىشو ل غبمجبد اا كا1الئبدا فزؾٓ مظةعّ وٍٕنُلُعٕخ الزج م ثٕه المىظُه ااهرجبؽٓ َالمىظُه المجوفٓ ا ؽ 

الئبكادا مبٌو مع ؼ َىٔل ٍ ٕمبن الجلَان واصو اٍزقلام ؽؤيخ الجظف النٌىٓ فٓ رىمٕخ مٍبهح ارقبم اليواه للِ ؽ جخ الظف 

 و0228ا  0ا    11الزبٍ  ااٍبٍٓ فٓ ثؾش الزوثٕخ الُؽىٕخ َالمجوفٕخ فٓ ااهكن امغ خ الغبمجخ ااٍامٕخ ا م 

 و1888مؾمل َلفوَن و ااكهاك فٓ ومبمط رنُٔه َرىبَل المج ُمبد ا عبمجخ يٕه شمٌ االيبٌوح ا الشوتبَْ ا اوُه

الةبفٓ ا أمبنو الَمبد الشقظٕخ َياتزٍب ثبرقبم اليواه لة جخ ت ٕخ اليبوُن فٓ عبمجخ ثغلاك ات ٕخ الزوثٕخ اثه هشل اعبمجخ ثغلاك 

 و0221ا هٍبلخ مبعَزٕو غٕو مىشُهح ا 

ؽٕم ُٔوٌ توَ و رئُم الَ ُك الزلهَٔٓ لملهٍٓ الؤبػٕبد فٓ الموؽ خ اايلاكٔخ ا هٍبلخ مبعَزٕو غٕو مىشُهح الجياَْ ا ه

 و1888اعبمجخ ثغلاك ا ت ٕخ الزوثٕخ اثه الٍٕضم ا 

رٍم فٓ المجُٕل ا هافل ثؾو اؽمل المجُٕلو اصو اٍئ خ الزعنٕو الج ٕب فٓ الزؾظٕت الؤبػٓ لةاة الظف الَبكً الج مٓ َمٍبه

 و0211ا ااوجبها4رئُم الؾغظ َتشف المغبلةبد َاافةبء الؤبػٕخا مغ خ عبمجخ ااوجبه ل ج ُم ااوَبوٕخ ا  

الئُلها شؤعخ و اصو اٍزقلام صاس ؽوافق رلهٌٔ رُظف ااؽلاس الغبهٔخ فٓ الزؾظٕت َاتزَبة مٍبهاد ارقبم اليواه للِ 

 0221لوٕخ ا هٍبلخ مبعَزٕو غٕو مىشُهح ا عبمجخ الٕومُك ا ااهكن اؽ جخ الظف الضبوٓ فٓ مجؾش الُؽىٕخ َالم

لٕزج ٕم الزعنٕو فٓ مؾزُِ تزبة الج ُم فٓ الزؾظٕت   Cortالمؾزَتا ٍمٕخ َهعبء ٍُٔلانا اصو كمظ صاس اعياء مه ثووبمظ 

ا   71امغ خ عبمجخ الىغبػ لاثؾبسام َرىمٕخ المٍبهاد الج مٕخ َاليلهح ي ّ ارقبم اليواه للِ ؽبلجبد الظف الَبث  فٓ ف َةٕه 

 و7000ا  8

الىغلْ ا يبكل هٍمٓو ثووبمظ ميزوػ فٓ اللهاٍبد ااعزمبيٕخ لزىمٕخ معٍُم المُاؽىخ للِ رامٕن الموؽ خ اايلاكٔخ ا َهتخ يمت 

 و7000ات ٕخ الزوثٕخ اعبمجخ الجؾؤها7000ٍجزمو  60-71ميلمخ الّ ولَح الزوثٕخ َثىبء المُاؽىخا
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 و7006ا همؼبنوٍزوارٕغٕبد فٓ رج ٕم َرئُم الؤبػٕبدا كاه العنو الجوثٓثلَْ

ثُتواًا ٍبولْوؽت المشبتت َارقبم اليواهاد العجبلخا روعمخ رٕت رُة لقلمبد الزوعمخ َالزجؤتاكاه العبهَق ل ىشو َالزُىٔ  

 و7000ا اليبٌوحا

 و7002ايمبن ا اكاه العنو6عوَان افزؾٓورج ٕم الزعنٕو معبٌٕم َرةجٕيبد ا ؽ 

 و7006ؽجٕت امغلْ يجل النؤم وارغبٌبد ؽلٔضخ فٓ رج ٕم الزعنٕو اكاه العنو الجوثٓا اليبٌوح ا 

فؼوَاْا ىٔه الجبثلٔه شؾبرًو مٍبهاد النزبثخ الؤبػٕخ للِ المج مٕه ثن ٕخ الزوثٕخ ثٌَُبطا المغ خ الزوثُٔخ ات ٕخ الزوثٕخ 

 و0110ا 7ا  7ثٌَُبطا ط 

 و7007وظٕو و ااٍئ خ الزج ٕمٕخ َالزيٕٕم الملهٍٓا كاه الشوَق ا يمبنا كهَىح ا افىبن

 و7000كْ ثُنااكَاهكو"رج ٕم الزعنٕو"ا روعمخ يبكل يجل النؤم ٔبٍٕه َلفوَناكاه الوػب ل ىشو َالةجبيخا 

 و7001ايمبنا ٍجبكحا عُكد اؽملو رلهٌٔ مٍبهاد الزعنٕو م  مئبد اامض خ الزةجٕيٕخاكاه الشوَق ل ىشو َالزُىٔ 

 و7000اكاه العنو ايمبنا0يلً ا مؾمل يجل الوؽٕموالملهٍخ َرج ٕم الزعنٕوا ؽ 

يبم ي ّ مظعُفخ هافه المززبثجخ المزيلما مغ خ  00ي ٕبن ا ف ٕت و مجبٕٔو ااكاء الجي ٓ لافواك ااهكوٕخ النٔه رئل ايمبهٌم ي ّ 

 و0181ا 8ا    07كهاٍبد ام 

 و7000ا كاه الشوق ل ىشو َالزُىٔ ايمبن ا0ٔعخ وٍٕنُلُعٕخ الزج م الظعٓاؽ تةبمٓ ا ٍُٔف َتةبمٓ وب

ا يبلم النزت ل ىشو َالزُىٔ   0مؾمُك اطاػ اللٔه يوفًورعنٕو ثا ؽلَك هإِ روثُٔخ مجبطوح فٓ رج ٕم الزعنٕو َرج مً ا ؽ

 و7001َالةجبيخا اليبٌوح ا 

 و7000شجبة الغبمجٕخ ا ااٍنىلهٔخ ا مغٕل اعبٍمو كهاٍبد فٓ ااكاهح الجبمخ ا مئٍَخ ال

ا كاه المَٕوح ل زُىٔ  َالىشو َالةجبيخ ايمبنا  7مويٓ ا رُفٕق اؽمل َالؾٕ خ مؾمل مؾمُكو ؽوافق الزلهٌٔ الجبمخ اؽ 

 و7000
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