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Abstract
This quantitative study discussed the level of students' professional awareness. The problem arises from the
presence of many factors that affect the student's professional choice, including the student's knowledge of
himself and his capabilities and his ability to make a sound professional decision, and his knowledge of
rehabilitation institutions, university education and the world of professions. Including what has to do with the
surrounding environment, including parents and their professional awareness. So the aim of the study is: To
know the level of occupational awareness among the twelfth-grade students and their parents in the Al Batinah
region south of the Sultanate of Oman. And reveal the statistically significant differences in occupational
awareness between the twelfth-grade students and their parents. Study methodology; I followed the descriptive
analytical research methodology. The study population consisted of all 12th graders in the region. They are
(6125) male and female students, distributed among (37) schools in six states. The sample consisted of (312)
students. The number of males (152) and females (160). These students meet their parents (312). A unified
scale for occupational awareness for students and parents was designed, it included (47) items distributed in six
areas: the field of vocational guidance activities, the direction towards work, professional inclinations and
capabilities, professional decision-making, professional attention, and vocational planning. Statistical treatment:
Descriptive analysis, (T) test, and ANOVA (One-Way test) were used. The results showed that the level of
students ’professional awareness is higher than the educationally acceptable average, as well as for their
parents, and that the levels of students’ professional awareness fields for parents are (6) All of them came above
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the educationally acceptable average, and the results also showed that there were statistically significant
differences in occupational awareness between students and their parents in favor of students.
Keywords: professional awareness, students, parents.

انًهــخـــص
َاقش ْ
ث ْذِ اندراطة انكًٛة يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙندٖ انطهبة .جبزس انًشككهة وٕشكٕ كرٛكز يكٍ انإايكم
انح ٙجإذز عهٗ ا٢خحٛار انًُٓ ٙنهطانب ،يُٓا يازفة انطانب نذاجّ ٔئيكاَاجّ ٔقدرجّ عهكٗ اجاكاا اناكزار
انًُٓ ٙانظهٛىٔ ،يازفحّ وًإطظات انحأْٛم ٔانحاهكٛى انصكايأ ٙعكانى انًٓكٍٔ .يُٓكا يكا نكّ ع٣قكة وانب ٛكة
انًعٛطةٔ ،يُٓا اٜوكا ٔيكا ٚحًٛكشٌٔ وكّ يكٍ ٔعك ٙيُٓك .ٙنكذا جٓكدا اندراطكة; يازفكة يظكحٕٖ انكٕعٙ
انًُٓ ٙندٖ ؽهبة انظف انراَ ٙعشكز ٔبوكامٓى فك ٙيُطاكة انباؽُكة شُكٕن وظكهطُة عًكأٌ .انكشكف عكٍ
انفككزٔذ اات اند٢نككة ا٠ظظككامٛة فكك ٙانككٕع ٙانًُٓكك ٙوكك ٍٛؽهبككة انظككف انرككاَ ٙعشككز ٔبوككامٓى .يُٓصٛككة
اندراطة؛ اجباث يُٓس انبعد انٕطف ٙانحعهٛه ،ٙجككٌٕ يصحًكا اندراطكة يكٍ شًٛكا ؽهبكة انظكف انركاَٙ
عشز وانًُطاكة؛ ْٔكى ( )7236ؽانبكا ٔؽانبكة ،يكٕسع ٍٛعهكٗ ( )37يدرطكة فك ٙطكث ٔٚ٢كات ،جكَٕكث
اناُٛككة يككٍ ( )423يككٍ انطهبككة ،وهككد عككد انككذكٕر (ٔ )263اَ٠ككاخ (ٚ ،)271ااوككم ْككإ ٢انطهبككة بوككامٓى
ٔعد ْى ( .)423جكى جظكًٛى ياٛكاص يٕظكد نهكٕع ٙانًُٓك ٙنهطهبكة ٔاٜوكا  ،جؼكًٍ ( )58فاكز يٕسعكة
عهٗ طث يصا٢ت ْ ;ٙيصال أَشطة انحٕشٛكّ انًُٓك ،ٙا٢جصكاِ َعكٕ اناًكم ،انًٛكٕل ٔاناكدرات انًُٓٛكة،
اجاككاا اناككزار انًُٓكك ،ٙاْ٢حًككاو انًُٓكك ،ٙانحاطككٛؾ انًُٓكك .ٙانًاانصككة ا٠ظظككامٛة; جككى اطككحاداو انحعهٛككم
انٕطف ،ٙاخحبار (ت) ،اخحبار ) .(One – Way ANOVAأظٓزت انُحامس; أٌ يظحٕٖ انكٕع ٙانًُٓك ٙنكدٖ
انطهبككة أعهككٗ يككٍ انًحٕطككؾ انًابككٕل جزوٕٚككأ ،كككذنا وانُظككبة ٜوككامٓىٔ ،أٌ يظككحٕٚات يصككا٢ت انككٕعٙ
انًُٓ ٙنهطهبة نٝوكا ٔعكد ْا ( )7قكد شكا ت شًٛاكا أعهكٗ يكٍ انًحٕطكؾ انًابكٕل جزوٕٚكا .كًكا أظٓكزت
انُحامس كذنا ٔشٕ فزٔذ اات ٢نة ئظظامٛة ف ٙانٕع ٙانًُٓ ٙو ٍٛانطهبة ٔبوامٓى نظانط انطهبة.
كهًات يفحاظٛة; انٕع ٙانًُٓ ،ٙانطهبة ،اٜوا .

انًادية;

ئٌ اخحٛار انفز نهًُٓة انًُاطبة ،قد ٚحازع نًصًٕعة يٍ انإايكم انحك ٙجكإ ٘ وكّ ئنكٗ اخحٛكار يُٓكة ٢
جحُاطككب ٔئيكاَاجككّ ٔيٕٛنككّ ٔاطككحادا اجّ ،فاككد ٚكككٌٕ نٝوككا ٔر فكك ٙانككا وا٠ػككافة ئنككٗ اٞطككدقا أٔ
انحٕسٚاكات ا٠شبارٚككة نهطهبككة فكك ٙانحاظظككات اٞكا ًٛٚككة ٔ ،قككد ٚكككٌٕ ن١مككزا ات انحكك ٙجاككديٓا انًٓككٍ
ٌٔ مٛزْككا كظككًاحٓا ا٢شحًاعٛككة ٔعامككدْا ا٢قحظككا ٘ ٔر كبٛككز فكك ٙانككاٚٔ ،اهككض سْككزاٌ ئنككٗ أٌ
كرٛككزا يككا جهاككب انظككدفة ٔشٓككم انفككز وادراجككّ ٔيٕٛنككّ ٔظاشككات طككٕذ اناًككم فكك ٙاخحٛككار انفككز نهًُٓككة
(سْزاٌ.)3113 ،
فٕع ٙاَ٠ظاٌ وعاشحّ اٞطاطٛة ٔانًحًرهة ف ٙجعاٛق ااجّٔ ،انطزذ ٔانٕطكامم انحك ٙجشكبآا عكٍ ؽزٚكق
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اطحغ٣ل انادرات ٔا٠يكاَات انحٚ ٙحًحا وٓا ف ٙأَشطة ٔأعًال يُاطبة ٚاحبز أيكزا وكاند اًْٛٞكة؛ َ كزا
٢رجباؽّ انٕذٛق وبُا انًصحًا ٔجعاٛق أْدافّ ٔخططّ انحًُٕٚة.
ٔٚاد انٕع ٙانًُٓ ٙأظد انإايم انح ٙجظٓى ف ٙجعاٛق ٔاْٞداا انًُشٕ فك ٙأ٘ وهكد يكآ ٚٔ ،كز انكا
فكك ٙئؽكككار جًُٛحككّ نهطاقكككات ٔاناككدرات انااطكككة نكككم فكككز يككٍ أفكككزا انًصحًككا ٔجٕظٛفٓكككا وًككا ٚكككح ٣و
ٔاناظامض انصظًٛة ٔانُفظٛة ٔا٢شحًاعٛة انحٚ ٙحًحا وٓا.
ٔجزٖ قطاي )3118( ٙأٌ انًصحًا انًران ٙانذ٘ ٚعحزو أفزا ِ ٚظكاٗ ئنكٗ جاكدٚى أ ٞات انًُاطكبة انحكٙ
ٚحفاعم انفز يآا فٛطٕر ٔعٛا ٠يكاَاجّ اندراطٛة اٞكا ًٛٚةٔ ،جفؼ٣ٛجّ انًُٓٛةٚٔ ،ظكاعدِ فك ٙجعاٛكق
أقظٗ قدر يًكٍ يٍ ا ٞا انًًٛشٔ ،وذنا جأج ٙرؤٚة قطكاي ٙجأكٛكدا نكدٔر انكٕع ٙانًُٓكٔ ٙأًْٛحكّ فكٙ
جٓ ٛة انفكز نهكدخٕل ئنكٗ عكانى اناًكمٔ ،جعاٛكق ا ٞا انًُشكٕ  ،يًكا ٚظكٓى فك ٙجعاٛكق أْدافكّٔ ،وانحكانٙ
انزقكك ٙوًظككحٕاِ ا٢قحظككا ٘ ٔا٢شحًككاعْٔ ٙككٕ يككا ٚككإ ٘ فكك ٙانُٓاٚككة ئنككٗ جعاٛككق انزفاْٛككة ٔا٢طككحازار
نهًصحًا.
يٍ ُْكا ًٚككٍ اناكٕل ئٌ انكٕع ٙانًُٓك ٙأطكبط ٔاقاكا ٔػكزٔر يهعكة  ٘ٞيصحًكا ٚظكاٗ ئنكٗ انحًُٛكة،
ٔجعاٛككق انحطككٕرٔ ،انزقككٔ ،ٙا٢طككحازار ٞفككزا ِ نًككا نككّ يككٍ جككأذٛز ٔاػككط فكك ٙا٢طحشككزاا وًظككحابم
انًصحًاكككاتٔ ،جعاٛكككق انحٕافكككق انًُٓكككٔ ،ٙانكككذ٘ ودَٔكككّ قكككد جاكككم اَ٠حاشٛكككة كًكككا ٔكٛفكككأ ،جحكككدْٕر ظكككال
انًإطظات ككرز انحغٛكبٔ ،ئطكا اطكحاداو ا٢ٜتٔ ،ان٣يبكأ ، ٢انحكاطكم ،يًكا ٓٚكد اطكحازار انعانكة
ا٢قحظا ٚة نٓا (يهعى.)3118 ،
ٔقككد ٢ظ ككث انككدٔل وًاحهككف جٕشٓاجٓككا ٔأَ ًحٓككا انحزوٕٚككة أًْٛككة انككٕع ٙانًُٓككٔ ٙطككاث شاْككد ئنككٗ
جاهٛض انفصٕ انعاطهة و ٍٛطٕذ اناًم ٔيحطهباجّ يٍ شٓة ٔيازشكات انطهبكة يكٍ شٓكة أخكزٖ؛ ئا جكى
عاد انادٚد يٍ انُدٔات انحك ٙجؼكًُث جبكا ل اٞفككار ٔانحصكارن وك ٍٛانكدٔلٔ ،ئٚصكا راوكؾ ظاٛاك ٙقكا ر
عهٗ جعاٛق يحطهبات طٕذ اناًم يكٍ خك٣ل جطكٕٚز أَ ًكة انحاهكٛى نحعاٛكق انكٕع ٙانًُٓك ٙوك ٍٛانطهبكة،
ٔشاهٓى قا ر ٍٚعهٗ ا٢خحٛار انًُٓ ٙانذ٘ ٚحُاطب يكا قكدراجٓى ٔيٛكٕنٓى انًُٓٛكةْٔ ،كٕ يكا ٚكُاكض فكٙ
أ امٓى انًُٓٚٔ ،ٙحٕقكا أٌ ٚككٌٕ أ ا يُٓٛكا يُحصكا ٚعاكق ماٚكات يإطظكات انًصحًكا وًاحهكف قطاعاجٓكا
انااية ٔانااطة.
يشكهت انذراست:
جككأج ٙأًْٛككة جًُٛككة انككٕع ٙانًُٓكك ٙنككدٖ ؽهبككة انحاهككٛى اٞطاطككٔ ٙيككا واككدِ نححُاطككب ٔا٢جصاْككات اناانًٛككة
انعدٚركة فكك ٙروككؾ ْككإ ٢انطهبككة وانًصككا٢ت انًُٓٛككة انًاحهفكة يًككا ٚظككٓى فكك ٙشاهٓككى قككا ر ٍٚعهككٗ اجاككاا
اناككزارات انًُٓٛككة انًُاطككبة ٔانككذ٘ ٚككُاكض أذككزِ فكك ٙجعاٛككق ؽًٕظككاجٓى ٔأْككدافٓى انشاظككٛة يككٍ شٓككة
ٔأْداا انًصحًا يٍ شٓة أخزٖ.
ًٚرم انظف انراَ ٙعشز وانُظبة نهطانكب انًزظهكة اٞخٛكز يكٍ انًزاظكم انحاهًٛٛكة فك ٙانًدرطكةْٔ ،كٙ
يزظهة ظاطًة ف ٙظٛاجّ ظٛد ٚحعد يظٛزِ اناهًٔ ٙانًُٓ ،ٙفايا أٌ ُٚازؽ ف ٙيصال يُٓك ٙياك ٍٛأٔ
أَّ ٚظحًز ف ٙجعظٛهّ اناهً ٙف ٙانًزظهة اٞكا ًٛٚة أٔ انحأْٛهٛكة فك ٙئظكدٖ انًإطظكات انااطكة وكذنا
كانًااْدٔ ،انًزاكش اناهًٛةٔ ،انصاياات ٔانكهٛات (انعكٕيٛة يُٓا ٔانااطة).
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ٔواعحبار انظف انراَ ٙعشز وانُظبة نهطانب ْ ٙانًزظهة اٞخٛز ٔانعاطًة يٍ انًزاظم اندراطٛة فكٙ
انًدرطة ،نكٌٕ ْذا انظف ْٕ انًإْم نهًزظهة اناا ية انحاهًٛٛة ٔانٕظٛفٛة يُٓا ،انكا  ٌٞانًحٕقكا فكٙ
ْذا انظف أٌ ٚكٌٕ انطانب قكد ٔطكم ئنكٗ يزظهكة شٛكد يكٍ انكٕع ٙانًُٓك ،ٙفاكد يكز وًزاظكم عدٚكد ،
كًازفحّ وذاجّٔ ،اكحشاا يٛهّ انًُٓٔ ،ٙاجاكاا قكزارِ وشكأٌ يُٓحكّ انًظكحابهٛة انًزجبطكة واخحٛكار انًكٕا
اندراطٛة ف ٙانظكف انااركز اٞطاطكٙ؛ نكذا ككاٌ رطكد ٔاقكا انكٕع ٙانًُٓك ٙنٓكذِ انف كة يكٍ انطهبكة يكٍ
اٞيككٕر انًًٓككة انحكك ٙجعًككم فكك ٙؽٛاجٓككا انكرٛككز يككٍ انًاككاَ ٙانًزجبطككة واًهٛككة انحاطككٛؾٔ ،فًٛككا ئاا كككاٌ
اخحٛار انطهبة نهًٕا اندراطٛة انًزجبطة وانحاظظات اٞكا ًٛٚة يبُٛا عهٗ أطض عهًٛة ٔٔع ٙيُٓ.ٙ
ٔجحأذز عًهٛة ا٢خحٛار انًُٓ ٙنهطانكب وصًهكة يكٍ انإايكم ،يكٍ أًْٓكا اٞطكز نًكا ًٚككٍ أٌ جعدذكّ يكٍ
جغٛٛزات شذرٚكة فك ٙا٢خحٛكار انًُٓكٙ؛ ئا ًٚككٍ أٌ جككٌٕ ْكذِ ا٢خحٛكارات ئٚصاوٛكة فحكح ٣و يكا قكدرات
ٔيٕٛل انطانبًٚٔ ،كٍ أٌ جكٌٕ طهبٛة يفزٔػة عهٗ انطانب ٔنٕ عهٗ ظظان يٕٛنكّ ٔقدراجكّ ،يًكا قكد
ٚظكبب انفشكم ٔعكدو اناكدر عهكٗ اَ٠حاشٛكةٔ ،يكٍ ذكى طكٛهاٗ اناكب اٞكبكز عهكٗ انفكز َفظكّ يكٍ شٓكة،
ٔعهٗ انًصحًا ٔيإطظاجّ يٍ شٓة أخزٖ.
نككذا كككاٌ انككٕع ٙانًُٓكك ٙنٟطككز واايككة ٔنٝوككا وااطككة واعحبككارْى ٚشكككهٌٕ عُظككزا يًٓككا ٔيككإذزا فككٙ
ا٢خحٛار انًُْٓٔ ،ٙكذا يكا نكث عهٛكّ اندراطكات اناهًٛكة كدراطكة وهٕطكح( Blustein ٍٛانشكزعة)3111 ،
ٔ راطة ( )Lynda, 1980يكٍ اٞيكٕر انًًٓكة انحكُٚ ٙبغك ٙظظكٕنٓا يُكذ يزظهكة اخحٛكار انًكٕا اندراطكٛة
ٔانحاظظات اٞكا ًٛٚة ظحكٗ يزظهكة اخحٛكار انًُٓكة انًُاطكبة ٔاَ٢اكزاؽ فٓٛكا (كزٚاكزٔ .)3116 ،قكد
اطحُحس راٚهٔ ٙبخزٌٔ يٍ راطة قايٕا واعدا ْا أٌ يشاركة اٜوا فك ٙجاهكٛى أوُكامٓى جحغٛكز ظظكب طكٍ
انطفم؛ ئا جكٌٕ ػاٛفة شدا ف ٙيزظهة انحاهٛى اٞطاطٔ ،ٙجشٚد واكغ انشك ٙفك ٙانحاهكٛى انًحٕطكؾ ،ذكى
جظم ئنٗ أعهٗ يظحٕٖ نٓا ف ٙانظف انزاوا يٍ انحاهٛى انركإَ٘؛  ٌٞاٜوكا ٚكأيهٌٕ أٌ ٚكحًكٍ أوُكاؤْى
يٍ ا٢نحعاذ ئنٗ انًكاٌ انًفؼم نٓى (انعارذٛة.)3113 ،
ٔيًا طبق ًٚكٍ انإل ئٌ ُْاك انكرٛز يٍ انإايم انحًٚ ٙكٍ أٌ جكإذز عهكٗ ا٢خحٛكار انًُٓك ٙنهطانكب،
فًُٓا يا نكّ ع٣قكة وانطانكب َفظكّ كًازفحكّ نذاجكّ ٔئيكاَاجكّ ٔقدرجكّ عهكٗ اجاكاا اناكزار انًُٓك ٙانظكهٛى،
ٔيازفحّ وًإطظات انحأْٛم ٔانحاهٛى انصايأ ٙعانى انًٍٓ (أٔ يا ٚازا وانٕع ٙانًُٓ ٙنٓكذا انطانكب)؛
ٔيُٓا يا نّ ع٣قة وانب ٛة انًعٛطة ٔانذ٘ ٚاحبز اٜوا ٔيا ٚحًٛشٌٔ وّ يٍ ٔع ٙيُٓ ٙأظدْا.
أْذاف انذراست:
أ .جشاٛض يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙندٖ ؽهبة انظف انراَ ٙعشز ف ٙيُطاة انباؽُة شُٕن وظهطُة
عًاٌ.
ن .جشاٛض يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙندٖ بوا انطهبة ف ٙيُطاة انباؽُة شُٕن وظهطُة عًاٌ.
ت .انكشككف عككٍ انفككزٔذ اات اند٢نككة ا٠ظظككامٛة فكك ٙانككٕع ٙانًُٓكك ٙوكك ٍٛؽهبككة انظككف انرككاَ ٙعشككز
ٔبوامٓى.
انذراساث انسابقت:
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أشزٖ انغافري ( )5002راطة ْكدفث ئنكٗ يازفكة يظكحٕٖ انُؼكس انًُٓك ٙنكدٖ ؽهبكة انظكف انااركز
اٞطاطٔ ،ٙع٣قحكّ وكباغ انًحغٛكزات (انحعظكٛم ٔانصكُض ٔيككاٌ انظككٍ) فك ٙطكهطُة عًكأٌ ،كاَكث
عُٛة اندراطة يًرهة ف 2535 ٙؽانبكا ٔؽانبكة يكٍ ؽهبكة انظكف انااركز وًُطاكة انباؽُكة ركًالٔ ،طكًى
انًازوكة ٢طكحباَة ككزاٚحض
انغافز٘ ناٛاص انُؼس انًُٓ ٙندٖ أفزا اناُٛة اطحباَة ياحًدا عهٗ انظٕر
ّ
نهُؼككس انًُٓكك ٙانحكك ٙؽٕرْككا شككزٔاٌ فكك ٙاٞر ٌ عككاو (ٔ ،)2:97خهظككث اندراطككة ئنككٗ أٌ يظككحٕٖ
انُؼس انًُٓ ٙندٖ أفكزا اناُٛكة يحٕطكؾٔ ،أٌ ُْكاك ع٣قكة ئٚصاوٛكة وك ٍٛانُؼكس ٔانحعظكٛم اندراطك،ٙ
ٔأٌ ُْاك فزٔقكا انكة ئظظكامٛا فك ٙانُؼكس انًُٓك ٙجاكشٖ نًحغٛكز انصكُض نظكانط اَ٠كاخ ،فك ٙظك ٍٛنكى
ج ٓز ْذِ انفزٔذ و ٍٛؽهبة انازٚة ٔؽهبة انًدُٚة.
ٔقككاو انحٕارَههّ ( )5002ودراطككة ْككدفث ئنككٗ جاك ّكزا أذككز انحُش ك ة اٞطككزٚة (اندًٚازاؽٛككة – انحظككهؾ)،
(ظًاٚككة سامككد – ئًْككال)ٔ ،انصككُض فكك ٙانُؼككس انًُٓكك ٙنككدٖ ؽهبككة انظككف أ٢ل انرككإَ٘ فكك ٙيعاف ككة
انكككزكٔ ،فككد جكَٕككث عُٛككة اندراطككة يككٍ ( )599ؽانبككا ٔؽانبككة يككٍ انًككدارص انحاواككة نًككدٚزٚات انحزوٛككة
ٔانحاهٛى ف ٙيعاف ة انكزكٔ ،قد اطحادو انعٕارَّ ياٛاص انحُش ة اٞطزٚة وا٠ػافة ئنٗ ياٛاص انُؼكس
انًُٓ ٙانذ٘ ؽٕرِ كزاٚحضٔ ،قد أفا ت َحامس اندراطة ٔشٕ فكزذ أ ٢نكة ئظظكامٛة وك ٍٛانطهبكة أ٘
ًَؾ انحُش ة اٞطكزٚة (اندًٚازاؽٛكة – ظًاٚكة سامكد )( ،انحظكهؾ – اًْ٠كال) ٔككاٌ انفكزذ نظكانط انطهبكة
أ٘ ًَؾ انحُش ة اٞطزٚة (اندًٚازاؽٛة – ظًاٚكة سامكد ) عُكد اٞن ٔاٞو كك ٣عهكٗ ظكد  ،كًكا أظٓكزت
ٔشٕ فزٔذ اات ٢نكة ئظظكامٛة نهحٕافكق فكًَ ٙكؾ انحُشك ة اٞطكزٚة نككم يكٍ اٞن ٔاٞو ياكا ٔنظكانط
انطهبة أ٘ انكًُؾ انحُشك ة اٞطكزٚة ( ٚازاؽكًٚ – ٙازاؽك( ،)ٙظًاٚكة – ظًاٚكة) ،كًكا أركارت انُحكامس
أٚؼا ئنٗ عدو ٔشٕ فزٔذ اات ٢نة ئظظامٛة نًظحٕٖ انُؼس انًُٓ ٙجاشٖ نصُض انطانب.
ككزا انًفكككاْٛى اناايكككة فًٛكككا ٚاكككض انًظكككحابم
قايكككث جاَيهههج ) )Janet,2005ودراطكككة ْكككدفث ئنكككٗ جاك ّ
اٞكا ٔ ًٙٚانٕظٛفٔٞ ٙنٛا أيكٕر ؽهبكة انظكف انظكاوا اندارطك ٍٛفك ٙيكدارص ػكاٛفة اَ٠صكاس أٔ جهكا
انحككك ٢ ٙجطبكككق انًاكككاٛٚز انعكٕيٛكككة وظكككبب انًٕقكككا انصغزافكككٔ ٙانعانكككة ا٢قحظكككا ٚة نهًُطاكككة انحككك ٙوٓكككا
انًدرطككةٔ ،كاَككث عُٛككة اندراطككة عبككار عككٍ يصًٕعككة يككٍ ؽهبككة انظككف انظككاوا جككى اخحٛككارْى يككٍ 24
يدرطة وا٠ػافة ئنٗ يصًٕعة أٔنٛا اٞيٕر 8( ،يدارص ف ٙانعؼز ٔ  7يدارص ف ٙانزٚف)ٔ ،وُٛكث
َحامس اندراطكة أٌ انعانكة ا٢قحظكا ٚة ٔٞنٛكا اٞيكٕر نٓكا ٔر كبٛكز فك ٙعكدو ٔػكٕض جظكٕر انًظكحابم
اٞكككا ٔ ًٙٚانككٕظٛفٞ ٙوُككامٓىٔ ،أٌ واككغ أٔنٛككا أيككٕر انطهبككة أوككدٔا اْحًايككا كبٛككزا وًظككحابم أْٔ ٢ككى
ٔنكككٍ ذهركك ٙأٔنٛككا اٞيككٕر نككى ٚكحزذككٕا وككذنا ،ذككى ئٌ نغانبٛككة أٔنٛككا اٞيككٕر جظككٕرا ٔاػككعا نهًظككحابم
اٞكا ٔ ًٙٚانٕظٛفٞ ٙوُامٓى ٔنكُٓى كإَا ٚشازٌٔ وانكذَب وظكبب ؽبٛاكة انٕظٛفكة انحكْ ٙكى ًٚارطكَٕٓا
وظبب انٕػكا ا٢قحظكا ٘ انًحكدَ( ٙوًاُكٗ أخكز; قكد ٚككٌٕ ٞن أيُٛكة فك ٙأٌ ٚككٌٕ اوُكّ يعايٛكا ٔنككٍ
اٞن ٚاًكم فك ٙجُ ٛكف انشككٕارع ٔشًكا اناًايكة) ،كاَكث اْحًايككات مانبٛكة انطهبكة نهًظكحابم اٞكككا ًٙٚ
ٔانٕظٛف ٙمٛز ٔاػط ٔمٛز ِشدّ٘ (اْحًاياجٓى كاَث جُظب ف ٙانزٚاػة خاطة ناب كز انظهة).
يُٓجيت انذراست:
جحبا ْذِ اندراطة يُٓس انبعد انٕطف ٙانحعهٛه،ٙ

يصحًككا اندراطككة; جكككٌٕ يككٍ شًٛككا ؽهبككة انظككف انرككاَ ٙعشككز وانًُطاككة؛ ْٔككى ( )7236ؽانبككا ٔؽانبككة،
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يٕسع ٍٛعهٗ ( )37يدرطة ف ٙطث ٔٚ٢ات،
عُٛة اندراطة; جكَٕث اناُٛة يٍ ( )423يكٍ انطهبكة ،وهكد عكد انكذكٕر (ٔ )263اَ٠كاخ (ٚ ،)271ااوكم
ْإ ٢انطهبة بوامٓى ٔعد ْى (.)423
ياٛاص اندراطة; جى جظًٛى ياٛاص يٕظد نهٕع ٙانًُٓ ٙنهطهبة ٔاٜوا  ،جؼًٍ ( )58فاز يٕسعة عهكٗ
طث يصا٢ت ْ ;ٙيصال أَشكطة انحٕشٛكّ انًُٓك ):( ٙفاكزات ،ا٢جصكاِ َعكٕ اناًكم ( )8فاكزات ،انًٛكٕل
ٔانادرات انًُٓٛة ( )8فازات ،اجااا انازار انًُٓ ):( ٙفازات ،اْ٢حًاو انًُٓ )9( ٙفاكزات ،انحاطكٛؾ
انًُٓ )8( ٙفازات.
انًاانصة ا٠ظظامٛة; جى اطحاداو انحعهٛم انٕطف ،ٙاخحبار (ت)،

اخحبار ).(One – Way ANOVA

َخائج انذراست:
انُخائج انًخعهقت بانسؤال األٔل :يا يسخٕٖ انٕعي انًُٓي نذٖ طهبت انصف انثاَي عشر؟
يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙنطهبة انظف انراَ ٙعشز ف ٙا ٞا ككم;
ن١شاوة عٍ ْذا انظإال جى اطحازاز انًحٕططات انعظاوٛةٔ ،اَ٢عزافات انًاٛارٚة نكم يصال يٍ
يصا٢ت انٕع ٙانًُٓ ٙيزجبة جُاسنٛأ ،انًظحٕٖ انكه ٙنهٕع ٙانًُٓٔ ،ٙشدٔل (ٚ )2ب ٍٛانا.
شدٔل ( )2انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نصًٛا يصا٢ت انٕع ٙانًُٓ ٙيزجبة جُاسنٛا
و

يجاالث انٕعي انًُٓي

2
3
4
5
6
7

اْ٢حًـــاو انًُٓٙ
ا٢جصــاِ َعٕ اناًم
انحاــطٛؾ انًـُٓٙ
جعدٚد انًٕٛل ٔانادرات انًُٓٛة
أَشطة انــحٕش ّٛانًُٓٙ
اجاــاا انــازار انًُٓٙ
انكهٙ

انًخٕسط
انحسابي
4.26
4.05
4.02
3.70
3.63
3.62
3.88

االَحراف انًعياري
0.410
0.500
0.419
0.381
0.495
0.436
0.257

ٚب ٍٛشدٔل ( )2أٌ يصال "اْ٢حًاو انًُٓ "ٙشا ف ٙانًزجبة أٞنٗ وأعهٗ يحٕطؾ ظظاو ٙوهد
( )4.26رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘ ( )0.410رشة ،وًُٛا شا ف ٙانًزجبة اٞخٛز يصال "اجااا
انازار انًُٓ "ٙوًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )3.62رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘ ( )0.436رشةٔ ،وهد
انًحٕطؾ انعظاو ٙنهًظحٕٖ انكه ٙنهٕع ٙانًُٓ )3.88( ٙرشة ْٕٔ ،أعهٗ يٍ انًحٕطؾ انًابٕل
جزوٕٚا ٔانًادر ن ( )3.5رشاتٔ ،واَعزاا ياٛار٘ ( )0.257رشة.
يسخٕٖ انٕعي انًُٓي نطهبت انصف انثاَي عشر في كم يجال:
انًجال األٔل :أَشطت انخٕجيّ انًُٓي:
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال " أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ "ٙجى اطحازاز انًحٕططات
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انعظاوٛةٔ ،اَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ )3ب ٍٛانا.
شدٔل ( )3انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات نفازات انًصال أٞل "أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ "ٙيزجبة
جُاسنٛا
و

فقراث يجال أَشطت انخٕجيّ انًُٓي
أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙيًٓة ف ٙياحهف انًزاظم انحاهًٛٛة انحًٚ ٙز
وٓا انطانب
ػزٔر جؼً ٍٛأَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙػًٍ انفاانٛات انًُفذ اخم
انًدرطة
أشد ف ٙأَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙيا ٚظاعد انطهبة عهٗ اخحٛار انًُٓة
انًُاطبة
يٍ مٛز انًٓى جادٚى أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙف ٙانًزاظم اناًزٚة
انًبكز نهطانب
ئٌ جؼً ٍٛأَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙػًٍ فاانٛات ٔأَشطة انًدرطة
مٛز يصد
أرٖ أٌ جاحظز أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙعهٗ انظف اناارز
أعحاد وظإوة قدر انطانب ف ٙاخحٛار انًُٓة انًُاطبة ٌٔ انزشٕع
ئنٗ أَشطة انحٕش ّٛانًُٓٙ
ئٌ ئطٓايات أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙػاٛفة ف ٙيظاعد انطهبة عهٗ
اخحٛار انًُٓة انًُاطبة
أفؼم أٌ ٚاؼ ٙانطانب ٔقحا كبٛزا ف ٙأَشطة انحٕش ّٛانًُٓٙ
انكهي

2
3
4
5
6
7
8
9
:

انًخٕسط
انحسابي

االَحراف
انًعياري

4.11

1.003

3.95

0.853

3.94

0.969

3.70

0.998

3.64

0.946

3.47

1.181

3.42

1.036

3.23

1.104

3.22
3.63

1.005
0.495

ٚب ٍٛشدٔل ( )3أٌ انفاز (ٔ )2انح ٙجُض عهٗ " أرٖ أٌ أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙيًٓة ف ٙياحهف
انًزاظم انحاهًٛٛة انحًٚ ٙز وٓا انطانب" شا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.11رشة،
ٔاَعزاا ياٛار٘ وهد ( )1.003رشة ،وًُٛا شا ت انفاز (َٔ ):ظٓا " أفؼم أٌ ٚاؼ ٙانطانب
ٔقحا كبٛزا ف ٙأَشطة انحٕش ّٛانًُٓ "ٙوانًزجبة اٞخٛز ٔوًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )3.22رشة ٔاَعزاا
ياٛار٘ وهد ( )1.005رشة.
انًجال انثاَي :االحجاِ َحٕ انعًم:
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال " ا٢جصاِ َعٕ اناًم " جى اطحازاز انًحٕططات
انعظاوٛةٔ ،اَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ )4ب ٍٛانا.
شدٔل ( )4انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات انًصال انراَ" ٙا٢جصاِ َعٕ اناًم"
يزجبة جُاسنٛا
و
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 21أرٖ أٌ اناًم يٍ اناُاطز اٞطاطٛة ف ٙظٛا انفز

4.87

0.344

ئٌ جشٕذ انفز ندخٕل عانى اناًم نّ ٔر ف ٙجعاٛق
22
ا٢طحازار ف ٙاناًم

4.40

0.763

 23شًٛا انًٍٓ يًٓا كاَث ؽبٛاحٓا جظحعق انحادٚز

4.36

0.878

 24أرصا انفز عهٗ جابم ٔشٓات انُ ز اجصاِ انًٍٓ ٔأًْٛحٓا

4.35

0.664

 25أشد اناًم يًٓا اخحهف يحاب ٔمٛز يًحا

3.58

1.198

 26يٍ انؼزٔر٘ ّأٚ ٢طغٗ اناامد انًا ٘ عهٗ ؽبٛاة اناًم.

3.58

0.932

ٚ 27اد اناامد انًا ٘ نهًُٓة أكرز أًْٛة يٍ ؽبٛاة انًُٓة َفظٓا

3.22

1.094

4.05

0.500

انكهي

ٚب ٍٛشدٔل ( )4أٌ انفاز (ٔ )21انح ٙجُض عهٗ " أرٖ أٌ اناًم يٍ اناُاطز اٞطاطٛة ف ٙظٛا
انفز " شا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ ٔوًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.87رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘ ()0.344
رشة ،وًُٛا شا ت انفاز رقى (َٔ )27ظٓا " ٚاد اناامد انًا ٘ نهًُٓة أكرز أًْٛة يٍ ؽبٛاة انًُٓة
َفظٓا" وانًزجبة اٞخٛز ٔوًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )3.22رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘ وهد ()1.094
رشة.
انًجال انثانث :ححذيذ انًيٕل ٔانقذراث انًُٓيت
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال " جعدٚد انًٕٛل ٔانادرات انًُٓٛة" جى اطحازاز
انًحٕططات انعظاوٛةٔ ،اَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،انصدٔل (ٚ )5بٍٛ
انا.
شدٔل ( )5انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات انًصال انراند "جعدٚد انًٕٛل
ٔانادرات انًُٓٛة"
انًخٕسط
انحسابي

االَحراف انًعياري

أعحاد وؼزٔر يازفة يحطهبات انًٍٓ انًزمٕوة قبم اجااا
28
انازار انًُٓٙ

4.54

0.625

أرٖ أَّ يٍ انًٓى أٌ ٚزكش انفز عهٗ انًٍٓ انحٚ ٙظحطٛا اناٛاو
29
وٓا

4.19

0.777

 2:ئٌ قدر انفز عهٗ اناٛاو واًم ٚحادو عهٗ يٕٛنّ ٔرمبحّ اجصاِ

4.03

0.958

و

885

فقراث يجال ححذيذ انًيٕل ٔانقذراث انًُٓيت
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انا اناًم
أرٖ أٌ اجااا انازار انًُٓٚ ٢ ٙظحدع ٙروطّ وًٕٛل انفز
31
انًُٓٛة

3.76

0.967

 32أفؼم جصُب انحفكٛز انطٕٚم ف ٙيٍٓ ٚ ٢ظحطٛا انفز اناٛاو وٓا

3.45

1.113

ئٌ كرز اناٛارات انًُٓٛة جاٛق اجااا انفز نهازار انًُٓٙ
33
انًُاطب

3.21

1.131

ًٚ 34كُُ ٙاناٛاو وصًٛا انًٍٓ يًٓا اخحهفث يحطهباجٓا

2.74

0.344

3.70

0.381

انكهي

ٚب ٍٛانصدٔل ( )5أٌ انفاز (ٔ )17انح ٙجُض عهٗ "أعحاد وؼزٔر يازفة يحطهبات انًٍٓ انًزمٕوة
قبم اجااا انازار انًُٓ "ٙشا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ ٔوًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.54رشةٔ ،اَعزاا
ياٛار٘ ( )0.625رشة ،وًُٛا شا ت انفاز (َٔ )23ظٓا " ًٚكُُ ٙاناٛاو وصًٛا انًٍٓ يًٓا اخحهفث
يحطهباجٓا" وانًزجبة اٞخٛز ٔوًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )2.74رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘ وهد ()0.344
رشة.
انًجال انرابع :احخار انقرار انًُٓي:
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال " اجااا انازار انًُٓ "ٙجى اطحازاز انًحٕططات
انعظاوٛةٔ ،اَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ )6ب ٍٛانا.
شدٔل ( )6انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات نفازات انًصال انزاوا "اجااا انازار انًُٓ "ٙيزجبة
جُاسنٛا
انًخٕسط
انحسابي

االَحراف انًعياري

ًٚكٍ أٌ ٚإو اٜخزٌٔ واخحٛار يُٓة نهفز ود ٢يٍ أٌ ٚإو
35
انا وُفظّ

4.26

0.949

أفؼم أٌ ٚهحعق انفز وًٍٓ أخزٖ ئٌ نى ٚعظم عهٗ انًُٓة
36
انًزمٕوة

4.25

0.714

أرٖ أَّ يٍ اناطأ أٌ ٚزكش انفز عهٗ يُٓة ٔاظد ٔٚغفم
37
واق ٙانًٍٓ اٞخزٖ

3.90

1.233

أرٖ أٌ ٚابم انفز وأ٘ يُٓة أقم يًا ٚطًط ئن ّٛف ٙظانة جاذر
38
انفزص

3.82

0.935

و

886

فقراث يجال احخار انقرار انًُٓي
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 39أرصا اعحًا انفز عهٗ أطدقامّ ف ٙا٢خحٛار انًُٓٙ

3.76

1.118

ئٌ جدخم اٜوا ف ٙاخحٛار يُٓة ٞوُامٓى ٚظبب ظدٔخ يشاكم
3:
يُٓٛة يظحابهٛة

3.50

1.094

أعحاد أٌ اوحاا انفز عٍ يًارطة انًٍٓ أفؼم يٍ أٌ ٚهحعق
41
وًٍٓ مٛز يزمٕوة

3.46

1.172

أفؼم أٌ ٚزكش انفز اْحًايّ عهٗ انًُٓة انحٚ ٙزٚد ٔٚبحاد
42
عٍ واق ٙانًٍٓ اٞخزٖ

3.11

1.194

يٍ انؼزٔر٘ أٌ ٚهاب اٞن ٔرا رمٛظٛا ف ٙا٢خحٛار
43
انًُٓٞ ٙوُامّ

2.55

1.072

3.62

0.436

انكهٙ

ٚب ٍٛانصدٔل ( )6أٌ انفاز (ٔ )35انح ٙجُض عهٗ " ًٚكٍ أٌ ٚإو اٜخزٌٔ واخحٛار يُٓة نهفز ود٢
يٍ أٌ ٚإو انا وُفظّ " شا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.26رشةٔ ،اَعزاا
ياٛار٘ ( )0,949رشة ،وًُٛا شا ت انفاز (َٔ )43ظٓا "يٍ انؼزٔر٘ أٌ ٚهاب اٞن ٔرا
رمٛظا ف ٙا٢خحٛار انًُٓٞ ٙوُامّ" وانًزجبة اٞخٛز وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )2.55رشةٔ ،اَعزاا
ياٛار٘ وهد ( )1.072رشة.
انًجال انخايس :االْخًاو انًُٓي
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال "اْ٢حًاو انًُٓ "ٙجى اطحازاز انًحٕططات انعظاوٛة،
ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ )7ب ٍٛانا.
شدٔل ( )7انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات انًصال اناايض "اْ٢حًاو انًُٓ"ٙ
يزجبة جُاسنٛا
و

فقراث االْخًاو انًُٓي

44
45

أعحاد وؼزٔر جعه ٙانفز وانراة وانُفض عُد ا٢خحٛار انًُٓٙ
أرصا انفز عهٗ ايح٣ك رؤٚة ٔاػعة ظٕل يُٓة انًظحابم
أرٖ ػزٔر قٛاو انفز وًازفة كٛفٛة انٕطٕل ئنٗ انًُٓة
انًزمٕوة
ئٌ جفكٛز انفز وًُٓة يُاطبة يُذ انًزاظم اناًزٚة انًبكز جظٓم
عًهٛة ا٢خحٛار انًُٓٙ
ئٌ عًهٛة ا٢خحٛار انًُٓ ٙجاا عهٗ عاجق انفز َفظّ ٔقدرجّ عهٗ
جعًم انًظإٔنٛة
عهٗ انفز جصُب انُ ز انظهبٛة اجصاِ اْ٢حًاو واًهٛة ا٢خحٛار
انًُٓٙ

46
47
48
49
887
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انًخٕسط
انحسابي
4.72
4.67

االَحراف
انًعياري
0.637
0.587

4.62

0.614

4.40

0.763

4.10

0.983

3.98

1.041
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أعحاد وادو شدٖٔ يازفة ارجباؽ انًٕا اندراطٛة وانًٍٓ
4:
انًزمٕوة
أرصا اوحاا انفز عٍ انحفكٛز ف ٙأ٘ يُٓة ف ٙانًزاظم انًبكز
51
يٍ ظٛاجّ
انكهي

3.96

1.123

3.66

1.091

4.26

0.410

ٚب ٍٛشدٔل ( )7أٌ انفاز ( )44انح ٙجُض عهٗ "أعحاد وؼزٔر جعه ٙانفز وانراة وانُفض عُد
ا٢خحٛار انًُٓ "ٙشا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.72رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘
( )0.637رشة ،وًُٛا شا ت انفاز (َٔ )51ظٓا " أرصا اوحاا انفز عٍ انحفكٛز ف ٙأ٘ يُٓة فٙ
انًزاظم انًبكز يٍ ظٛاجّ " وانًزجبة اٞخٛز وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )3.66رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘
وهد ( )1.091رشة.
انًجال انسادس :انخخطيط انًُٓي
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال " انحاطٛؾ انًُٓ "ٙجى اطحازاز انًحٕططات انعظاوٛة،
ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ )8ب ٍٛانا.
شدٔل ( )8انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات انًصال انظا ص "انحاطٛؾ انًُٓ"ٙ
يزجبة جُاسنٛا
و
52
53
54
55
56
57
58

فقراث يجال انخخطيط انًُٓي
أعحاد أٌ شًا انًاهٕيات ظٕل انًٍٓ ٔيحطهباجٓا ٚظٓى ف ٙا٢خحٛار
انًُٓ ٙانًُاطب
أرصا انفز عهٗ انحعدٚد أٞن ٙنهًُٓة انًزمٕوة ظحٗ ٚعد يظارِ
انًُٓٙ
أرٖ أَّ  ٢ظاشة نحعدٚد اْٞداا انًزجبطة وانحاطٛؾ انًُٓ ٙنهفز
شًا انًاهٕيات عٍ انًٍٓ انًاحهفة ٚاحبز يؼٛاة نهٕقث
انًًارطة انحصزٚبٛة جاد يحطهبا يًٓا ناًهٛة اجااا انازار انًُٓٙ
انظهٛى
أعحاد وادو شدٖٔ جعدٚد اْٞداا انًُٓٛة ؽانًا طٛهحعق انفز فٙ
يُٓة يظحاب٣
أعحاد أٌ انًًارطة انحصزٚبٛة نهًٍٓ ٔظدْا جكف٢ ٙخحٛار انًُٓة
انًُاطبة
انكهي

انًخٕسط انحسابي

االَحراف
انًعياري

4.56

1.633

4.48

1.671

4.25
4.22

1.867
1.936

4.11

1.760

3.76

1.055

2.80

1.065

4.02

0.419

ٚب ٍٛشدٔل ( )8أٌ انفاز (ٔ )52انح ٙجُض عهٗ " أعحاد أٌ شًا انًاهٕيات ظٕل انًٍٓ ٔيحطهباجٓا
ٚظٓى ف ٙا٢خحٛار انًُٓ ٙانًُاطب " شا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ ٔوًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.56رشة،
ٔاَعزاا ياٛار٘ وهد ( )0.633رشة ،وًُٛا شا ت انفاز رقى (َٔ )58ظٓا "أعحاد أٌ انًًارطة
انحصزٚبٛة نهًٍٓ ٔظدْا جكف٢ ٙخحٛار انًُٓة انًُاطبة " وانًزجبة اٞخٛز وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ()2.80
رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘ وهد ( )1.065رشة.
888
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انُخائج انًخعهقت بانسؤال انثاَي :يا يسخٕٖ انٕعي انًُٓي نذٖ آباء طهبت انصف انثاَي عشر؟
يسخٕٖ انٕعي انًُٓي نذٖ آباء طهبت انصف انثاَي عشر في جًيع يحأر األداة:
ن١شاوة عٍ ْذا انظإال جى اطحازاز انًحٕططات انعظاوٛةٔ ،اَ٢عزافات انًاٛارٚة نكم يصال يٍ
يصا٢ت ياٛاص انٕع ٙانًُٓ ٙيزجبة جُاسنٛأ ،انًظحٕٖ انكه ٙنهٕع ٙانًُٓٔ ،ٙشدٔل (ٚ )9ب ٍٛانا.
شدٔل ( )9انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نكم يصال يٍ يصا٢ت ياٛاص انٕع ٙانًُٓٙ
و

يجاالث يقياس انٕعي انًُٓي

2
3
4
5
6
7

اْ٢حًاو انًُٓٙ
ا٢جصاِ َعٕ اناًم
انحاطٛؾ انًُٓٙ
جعدٚد انًٕٛل ٔانادرات انًُٓٛة
أَشطة انحٕش ّٛانًُٓٙ
اجااا انازار انًُٓٙ
انكهي

انًخٕسط
انحسابي
4.10
5.12
3.90
3.62
4.75
3.54
07.0

االَحراف
انًعياري
0.431
1.4:2
0.446
0.361
1.569
0.465
075.2

ٚب ٍٛشدٔل ( )9أٌ يصال "اْ٢حًاو انًُٓ "ٙشا ف ٙانًزجبة أٞنٗ وأعهٗ يحٕطؾ ظظاو ٙوهد
( )4.10رشة ٔاَعزاا ياٛار٘ وهد ( )0.431رشة ،وًُٛا شا ف ٙانًزجبة اٞخٛز يصال "اجااا
انازار انًُٓ "ٙوًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )3.54رشة ٔاَعزاا ياٛار٘ وهد ( )0.465رشةٔ ،وهد
انًحٕطؾ انعظاو ٙنهًظحٕٖ انكه ٙنهٕع ٙانًُٓ ْٕٔ )3.80( ٙأعهٗ يٍ انًحٕطؾ انًابٕل جزوٕٚا
ٔانًادر ن ( )3.5رشاتٔ ،واَعزاا ياٛار٘ وهد ( )0.275رشة.
يسخٕٖ انٕعي انًُٓي نذٖ آباء طهبت انصف انثاَي عشر في كم يجال:
انًجال األٔل :أَشطت انخٕجيّ انًُٓي
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال " أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ "ٙجى اطحازاز انًحٕططات
انعظاوٛةٔ ،اَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ ):ب ٍٛانا.
شدٔل ( ):انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نهًصال أٞل "أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ "ٙيزجبة
جُاسنٛا

و

فقراث يجال أَشطت انخٕجيّ انًُٓي

أرٖ أٌ أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙيًٓة ف ٙياحهف انًزاظم انحاهًٛٛة
2
انحًٚ ٙز وٓا انطانب
أشد ف ٙأَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙيا ٚظاعد انطهبة عهٗ اخحٛار انًُٓة
3
انًُاطبة
 4أعحاد وؼزٔر جؼً ٍٛأَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙػًٍ انفاانٛات
889
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انًخٕسط
انحسابي

االَحراف
انًعياري

4.11

0.906

3.96

0.885

3.93

0.788
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5
6
7
8
9
:

انًُفذ اخم انًدرطة
أعحاد أٌ جؼً ٍٛأَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙػًٍ فاانٛات ٔأَشطة
انًدرطة مٛز يصد
ئٌ ئطٓايات أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙػاٛفة ف ٙيظاعد انطهبة عهٗ
اخحٛار انًُٓة انًُاطبة
أرٖ أٌ جاحظز أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙعهٗ انظف اناارز
أرٖ أَّ يٍ مٛز انًٓى جادٚى أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙف ٙانًزاظم
اناًزٚة انًبكز يٍ ظٛا انطانب
أعحاد وظإوة قدر انطانب ف ٙاخحٛار انًُٓة انًُاطبة ٌٔ
انزشٕع ئنٗ أَشطة انحٕش ّٛانًُٓٙ
أفؼم أٌ ٚاؼ ٙانطانب ٔقحا كبٛزا ف ٙأَشطة انحٕش ّٛانًُٓٙ
انكهي

3.59

0.889

3.59

0.432

3.52

1.091

3.47

1.051

3.46

1.038

3.22
07.4

1.050
0742.

ٚب ٍٛشدٔل ( ):أٌ انفاز (ٔ )2انح ٙجُض عهٗ " أرٖ أٌ أَشطة انحٕش ّٛانًُٓ ٙيًٓة ف ٙياحهف
انًزاظم انحاهًٛٛة انحًٚ ٙز وٓا انطانب " شا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.11رشة
ٔاَعزاا ياٛار٘ وهد ( )0.906رشة ،وًُٛا شا ت انفاز (َٔ ):ظٓا " أفؼم أٌ ٚاؼ ٙانطانب
ٔقحا كبٛزا ف ٙأَشطة انحٕش ّٛانًُٓ " ٙوانًزجبة اٞخٛز وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.33رشة ٔاَعزاا
ياٛار٘ وهد ( )2.161رشة.
انًجال انثاَي :االحجاِ َحٕ انعًم
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال " ا٢جصاِ َعٕ اناًم " جى اطحازاز انًحٕططات
انعظاوٛةٔ ،اَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ )21ب ٍٛانا.
شدٔل ( )21انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات انًصال انراَ" ٙا٢جصاِ َعٕ اناًم"
يزجبة جُاسنٛا
و

فقراث يجال االحجاِ َحٕ انعًم

21
22

أرٖ أٌ اناًم يٍ اناُاطز اٞطاطٛة ف ٙظٛا انفز
شًٛا انًٍٓ يًٓا كاَث ؽبٛاحٓا جظحعق انحادٚز
ئٌ جشٕذ انفز ندخٕل عانى اناًم نّ ٔر ف ٙجعاٛق ا٢طحازار فٙ
اناًم
أرصا انفز عهٗ جابم ٔشٓات انُ ز اجصاِ انًٍٓ ٔأًْٛحٓا
أشد اناًم يًٓا اخحهف يحاب ٔمٛز يًحا
يٍ انؼزٔر٘ أٌ ٚ ٢طغٗ اناامد انًا ٘ عهٗ ؽبٛاة اناًم.
ٚاد اناامد انًا ٘ نهًُٓة أكرز أًْٛة يٍ ؽبٛاة انًُٓة َفظٓا
انكهي

23
24
25
26
27

انًخٕسط االَحراف
انحسابي انًعياري
0.413
4.86
0.812
4.37
4.34

0.707

4.30
3.51
3.49
3.26
4.01

0.660
1.232
0.959
1.040
0.391

ٚب ٍٛشدٔل ( )21أٌ انفاز (ٔ )21انح ٙجُض عهٗ " أرٖ أٌ اناًم يٍ اناُاطز اٞطاطٛة ف ٙظٛا
انفز " شا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.86رشة ٔاَعزاا ياٛار٘ وهد ()0.413
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رشة ،وًُٛا شا ت انفاز (َٔ )27ظٓا " ٚاد اناامد انًا ٘ نهًُٓة أكرز أًْٛة يٍ ؽبٛاة انًُٓة َفظٓا
" وانًزجبة اٞخٛز وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )3.26رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘ وهد ( )1.040رشة.
انًجال انثانث :ححذيذ انًيٕل ٔانقذراث انًُٓيت
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال " جعدٚد انًٕٛل ٔانادرات انًُٓٛة" جى اطحازاز
انًحٕططات انعظاو ٛةٔ ،اَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ )22بٍٛ
انا.
شدٔل ( )22انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات انًصال انراند "جعدٚد انًٕٛل
ٔانادرات انًُٓٛة"
و
28
29
2:
31
32
33
34

فقراث يجال ححذيذ انًيٕل ٔانقذراث انًُٓيت
أعحاد وؼزٔر يازفة يحطهبات انًٍٓ انًزمٕوة قبم اجااا انازار
انًُٓٙ
أرٖ أَّ يٍ انًٓى أٌ ٚزكش انفز عهٗ انًٍٓ انحٚ ٙظحطٛا اناٛاو وٓا
ئٌ قدر انفز عهٗ اناٛاو واًم ٚحادو عهٗ يٕٛنّ ٔرمبحّ اجصاِ انا
اناًم
أرٖ أٌ اجااا انازار انًُٓٚ ٢ ٙظحدع ٙروطّ وًٕٛل انفز انًُٓٛة
أفؼم جصُب انحفكٛز انطٕٚم ف ٙيٍٓ ٚ ٢ظحطٛا انفز اناٛاو وٓا
ئٌ كرز اناٛارات انًُٓٛة جاٛق اجااا انفز نهازار انًُٓ ٙانًُاطب
ًٚكُُ ٙاناٛاو وصًٛا انًٍٓ يًٓا اخحهفث يحطهباجٓا
انكهٙ

انًخٕسط االَحراف
انحسابي انًعياري
4.32

0.743

4.07

0.770

3.90

0.918

3.60
3.58
3.17
2.74
3.62

1.031
1.005
1.101
1.023
0.361

ٚب ٍٛشدٔل ( )22أٌ انفاز (ٔ )28انح ٙجُض عهٗ "أعحاد وؼزٔر يازفة يحطهبات انًٍٓ انًزمٕوة
قبم اجااا انازار انًُٓ "ٙشا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ ٔوًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.32رشةٔ ،اَعزاا
ياٛار٘ وهد ( )0.743رشة ،وًُٛا شا ت انفاز (َٔ )34ظٓا " ًٚكُُ ٙاناٛاو وصًٛا انًٍٓ يًٓا
اخحهفث يحطهباجٓا " وانًزجبة اٞخٛز وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )2.74رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘ وهد
( )1.023رشة.
انًجال انرابع :احخار انقرار انًُٓي
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال " اجااا انازار انًُٓ "ٙجى اطحازاز انًحٕططات
انعظاوٛةٔ ،اَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ )23ب ٍٛانا.
شدٔل ( )23انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات انًصال انزاوا "اجااا انازار
انًُٓ"ٙ
و

فقراث يجال احخار انقرار انًُٓي

أفؼم أٌ ٚهحعق انفز وًٍٓ أخزٖ ئٌ نى ٚعظم عهٗ انًُٓة
35
انًزمٕوة
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36
37
38
39
3:
41
42
43

ًٚكٍ أٌ ٚإو اٜخزٌٔ واخحٛار يُٓة نهفز ود ٢يٍ أٌ ٚإو انا
وُفظّ
أرٖ أٌ ٚابم انفز وأ٘ يُٓة أقم يًا ٚطًط ئن ّٛف ٙظانة جاذر
انفزص
أرصا اعحًا انفز عهٗ أطدقامّ ف ٙا٢خحٛار انًُٓٙ
أرٖ أَّ يٍ اناطأ أٌ ٚزكش انفز عهٗ يُٓة ٔاظد ٔٚغفم واقٙ
انًٍٓ اٞخزٖ
ئٌ جدخم اٜوا ف ٙاخحٛار يُٓة ٞوُامٓى ٚظبب ظدٔخ يشاكم يُٓٛة
يظحابهٛة
ئٌ اوحاا انفز عٍ يًارطة انًٍٓ أفؼم يٍ أٌ ٚهحعق وًٍٓ مٛز
يزمٕوة
أفؼم أٌ ٚزكش انفز اْحًايّ عهٗ انًُٓة انحٚ ٙزٚد ٔٚبحاد عٍ واقٙ
انًٍٓ اٞخزٖ
يٍ انؼزٔر٘ أٌ ٚهاب اٞن ٔرا رمٛظٛا ف ٙا٢خحٛار انًُٓٙ
ٞوُامّ
انكهٙ

4.05

1.040

3.81

0.998

3.80

1.048

3.78

1.209

3.40

1.215

3.38

1.211

3.12

1.218

2.47

1.122

3.54

0.465

ٚب ٍٛشدٔل ( )23أٌ انفاز (ٔ ) 35انح ٙجُض عهٗ " أفؼم أٌ ٚهحعق انفز وًٍٓ أخزٖ ئٌ نى ٚعظم
عهٗ انًُٓة انًزمٕوة " شا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.12رشة ٔاَعزاا
ياٛار٘ وهد ( )0.847رشة ،وًُٛا شا ت انفاز (َٔ )43ظٓا " يٍ انؼزٔر٘ أٌ ٚهاب اٞن ٔرا
رمٛظٛا ف ٙا٢خحٛار انًُٓٞ ٙوُامّ" وانًزجبة اٞخٛز وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )2.47رشة ٔاَعزاا
ياٛار٘ وهد ( )1.122رشة.
انًجال انخايس :االْخًاو انًُٓي
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال "اْ٢حًاو انًُٓ "ٙجى اطحازاز انًحٕططات انعظاوٛة،
ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ )24ب ٍٛانا.
شدٔل ( )24انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات انًصال اناايض "اْ٢حًاو انًُٓ"ٙ
يزجبة جُاسنٛا

و
44
45
46
47
892

فقراث يجال االْخًاو انًُٓي
أرصا انفز عهٗ ايح٣ك رؤٚة ٔاػعة ظٕل يُٓة انًظحابم
أعحاد وؼزٔر جعه ٙانفز وانراة وانُفض عُد ا٢خحٛار انًُٓٙ
أرٖ ػزٔر قٛاو انفز وًازفة كٛفٛة انٕطٕل ئنٗ انًُٓة انًزمٕوة
ئٌ جفكٛز انفز وًُٓة يُاطبة يُذ انًزاظم اناًزٚة انًبكز جظٓم عًهٛة
ا٢خحٛار انًُٓٙ
http://ijasos.ocerintjournals.org

انًخٕسط
انحسابي
4.58
4.57
4.42

االَحراف
انًعياري
0.675
0.700
0.661

4.20

0.837
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48
49
4:
51

ئٌ عًهٛة ا٢خحٛار انًُٓ ٙجاا عهٗ عاجق انفز َفظّ ٔقدرجّ عهٗ جعًم
انًظإٔنٛة
عهٗ انفز جصُب انُ ز انظهبٛة جصاِ اْ٢حًاو واًهٛة ا٢خحٛار انًُٓٙ
أعحاد وادو شدٖٔ يازفة ارجباؽ انًٕا اندراطٛة وانًٍٓ انًزمٕوة
أرصا اوحاا انفز عٍ انحفكٛز ف ٙأ٘ يُٓة ف ٙانًزاظم انًبكز يٍ
ظٛاجّ
انكهي

4.09

0.969

3.85
3.70

0.990
1.073

3.43

1.115

4.10

0.431

ٚب ٍٛانصدٔل ( )24أٌ انفاز ( )44انح ٙجُض عهٗ "أرصا انفز عهٗ ايح٣ك رؤٚة ٔاػعة ظٕل
يُٓة انًظحابم " شا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.58رشة ٔاَعزاا ياٛار٘ وهد
( )0.675رشة ،وًُٛا شا ت انفاز (َٔ )51ظٓا " أرصا اوحاا انفز عٍ انحفكٛز ف ٙأ٘ يُٓة فٙ
انًزاظم انًبكز يٍ ظٛاجّ " وانًزجبة اٞخٛز وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )3.43رشةٔ ،اَعزاا ياٛار٘
وهد ( )1.115رشة.
انًجال انسادس :انخخطيط انًُٓي
نهكشف عٍ يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙف ٙيصال " انحاطٛؾ انًُٓ "ٙجى اطحازاز انًحٕططات انعظاوٛة،
ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات ْذا انًصال يزجبة جُاسنٛأ ،شدٔل (ٚ )25ب ٍٛانا.
شدٔل ( )25انًحٕططات انعظاوٛة ٔاَ٢عزافات انًاٛارٚة نفازات انًصال انظا ص "انحاطٛؾ انًُٓ"ٙ
يزجبة جُاسنٛا
و
52
53
54
55
56
57
58

فقراث يجال انخخطيط انًُٓي
أعحاد أٌ شًا انًاهٕيات ظٕل انًٍٓ ٔيحطهباجٓا ٚظٓى ف ٙا٢خحٛار
انًُٓ ٙانًُاطب
أرصا انفز عهٗ انحعدٚد أٞن ٙنهًُٓة انًزمٕوة ظحٗ ٚعد يظارِ
انًُٓٙ
أرٖ أَّ  ٢ظاشة نحعدٚد اْٞداا انًزجبطة وانحاطٛؾ انًُٓ ٙنهفز
انًًارطة انحصزٚبٛة جاد يحطهبا يًٓا ناًهٛة اجااا انازار انًُٓٙ
انظهٛى
شًا انًاهٕيات عٍ انًٍٓ انًاحهفة ٚاحبز يؼٛاة نهٕقث
أعحاد وادو شدٖٔ جعدٚد اْٞداا انًُٓٛة ؽانًا طٛهحعق انفز فٙ
يُٓة يظحاب٣
أعحاد أٌ انًًارطة انحصزٚبٛة نهًٍٓ ٔظدْا جكف٢ ٙخحٛار انًُٓة
انًُاطبة
انكهي

انًخٕسط
انحسابي

االَحراف
انًعياري

4.48

0.675

4.27

0.715

4.13

0.893

4.08

0.767

3.93

1.039

3.68

1.021

2.77

1.112

3.90

0.446

ٚب ٍٛشدٔل ( )25أٌ انفاز (ٔ )52انح ٙجُض عهٗ " أعحاد أٌ شًا انًاهٕيات ظٕل انًٍٓ ٔيحطهباجٓا
ٚظٓى ف ٙا٢خحٛار انًُٓ ٙانًُاطب " شا ت ف ٙانًزجبة أٞنٗ وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ( )4.48رشة،
ٔاَعزاا ياٛار٘ وهد ( )0.675رشة ،وًُٛا شا ت انفاز (َٔ )58ظٓا " أعحاد أٌ انًًارطة
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انحصزٚبٛة ن هًٍٓ ٔظدْا جكف٢ ٙخحٛار انًُٓة انًُاطبة " وانًزجبة اٞخٛز وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد ()2.77
رشة ٔاَعزاا ياٛار٘ وهد ( )1.112رشة.
ثانثاً :انُخائج انًخعهقت بانسؤال انثانثْ :م حٕجذ فرٔق راث دالنت إحصائيت في انٕعي انًُٓي بيٍ
طهبت انصف انثاَي عشر ٔآبائٓى؟
ن١شاوة عٍ انظإال انراند جى اطحاداو اخحبار  Independent Samples T-testنًازفة انفزٔذ ف ٙانٕعٙ
انًُٓ ٙو ٍٛؽهبة انظف انراَ ٙعشز ٔبوامٓىٔ ،كذنا نكم يصال يٍ يصا٢ت انٕع ٙانًُٓٔ ،ٙشدٔل
(ٚ )26ب ٍٛانا.
شدٔل ( )26انًحٕطؾ انعظاؤ ٙاَ٢عزاا انًاٛار٘ ٔقًٛة ( )Tنكم يصال يٍ يصا٢ت انٕعٙ
انًُٓٔ ٙكهٛا
انًجال

انعيُت

ؽهبة انظف انراَٙ
انحٕشّ
أَشطة
عشز
انًُٓٙ
اٜوا
ؽهبة انظف انراَٙ
ا٢جصاِ َعٕ
عشز
اناًم
اٜوا
ؽهبة انظف انراَٙ
جعدٚد انًٕٛل
عشز
ٔانادرات انًُٓٛة
اٜوا
ؽهبة انظف انراَٙ
عشز
اجااا انازار انًُٓٙ
اٜوا
ؽهبة انظف نراَٙ
عشز
اْ٢حًاو انًُٓٙ
اٜوا
ؽهبة انظف انراَٙ
عشز
انحاطٛؾ انًُٓٙ
اٜوا
انطهبت
انكهي
اآلباء

يسخٕٖ
االَحراف
قيًت t
انذالنت
انًعياري

انعذد

انًخٕسط
انحسابي

423

3.63

0.495

423

4.75

1.569

423

4.05

0.500

423

5.12

1.4:2

423

3.70

0.381

423

3.62

0.361

423

3.62

0.436

423

3.54

0.465

423

4.26

0.410

423

4.10

0.431

423

4.02

0.419

1.112 4.5::

423
005
005

3.90
3.88
07.0

0.446
0.257
075.2

07000 074.4

1.726 1.615
1.3:8 2.155
1.121 3.682
1.154 3.13:
1.111 5.85:

ٚهعع يٍ شدٔل (ٔ ) 26شٕ فزٔذ اات ٢نة ئظظامٛة ف ٙانٕع ٙانًُٓ ٙو ٍٛؽهبة انظف انراَٙ
عشز ٔبوامٓى ،ظٛد شا ت ْذِ انفزٔذ نظانط اٞوُا وًحٕطؾ ظظاو ٙوهد (ٔ )3.88اَعزاا ياٛار٘
وهد (ٔ ،) 0.257أكرز يا ج ٓز ْذِ انفزٔذ ف ٙيصال "اْ٢حًاو انًُٓ "ٙظٛد وهغث قًٛة (ت،
ٔ )5.85:وًظحٕٖ ٢نة (ٔ ،)1.000شا ت انفزٔذ فْ ٙذا انًصال نظانط اٞوُا وًحٕطؾ ظظاوٙ
وهد (ٔ )4.26واَعزاا ياٛار٘ وهد (.)0.410
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ئٌ اٜوا انذ ٍٚرطٕا ف ٙانُ او انحاه ًٙٛوانًدارص ،نى ٚحهإا يرم ْذا اْ٢حًاو  ٌٞاَٞشطة ٔانبزايس
انحٕعٕٚة انًٕشٓة ئنٓٛى كاَث قهٛهة ،ذى ئٌ انُ او انحاه ًٙٛانظاوق ٚفزع عهٗ انطهبة يصًٕعة يٍ
انًٕا اندراطٛة ا٠شبارٚةٚ ٢ٔ ،ظًط نهطانب أٌ ٚاحار يا ٚحٕافق يا قدراجّ ٔيٕٛنّ ،فكاٌ يٍ
انطبٛا ٙأٌ جكٌٕ انفزٔذ نظانط اٞوُا أكرز يٍ اٜوا .
أْى َخائج انذراست:
أ .شا يظحٕٖ انٕع ٙانًُٓ ٙوشكم عاو أعهكٗ يكٍ انًظكحٕٖ انًابكٕل جزوٕٚكا نًظكحٕٖ انكٕع ٙانًُٓكٙ
وانُظبة نطهبة انظف انراَ ٙعشز ٔكذنا وانُظبة ٜوامٓى.
ن .أٌ يظحٕٚات يصا٢ت انٕع ٙانًُٓ ٙنطهبة انظف انراَ ٙعشز ٔعد ْا ( )7قكد شكا ت شًٛاكا أعهكٗ
يٍ انًظحٕٖ انًابٕل جزوٕٚا ٔكذنا وانُظبة نٝوا .
تٔ .شككٕ فككزٔذ اات ٢نككة ئظظككامٛة فكك ٙانككٕع ٙانًُٓكك ٙوشكككم عككاو نككدٖ ؽهبككة انظككف انرككاَ ٙعشككز
ٔبوامٓى ٔنظانط ؽهبة انظف انراَ ٙعشز.
قائًت انًراجع:
انعٕارَة ،ئٚا َاٚف ( .) 3116أذز ًَؾ انحُش ة اٞطزٚة ف ٙانُؼس انًُٓ ٙندٖ ؽهبة أٞل انرإَ٘
ف ٙيعاف ة انكزك .رطانة ياشظحٛز مٛز يُشٕر  ،شاياة يإجة ،اٞر ٌ.
انشزعة ،ظظ ٍٛطانى ( ،)3111اٞيٍ انُفظٔ ٙع٣قحّ وٕػٕض انٕٓٚة انًُٓٛة ،يإجة نهدراطات
ٔانبعٕخ.316 -268 ،)4( 26 ،
قطايَ ،ٙاٚفة ( ًَٕ .)3118انحفكٛز انًُٓ ٙنهطفم (وزَايس جدرٚب يُٓ .)ٙعًاٌ ،ار انًظٛز .
كزٚاز ،نُٛدا طهفزياٌ ( .)3116ئررا انًْٕٕؤ ٍٛانًحفٕق( .ٍٛجزشًة; طاٛد ظظُ ٙاناش ) ،عًاٌ،
ار انراافة.
انغافز٘ ،طهًٛاٌ وٍ عه .)3116( ٙانُؼس انًُٓ ٙندٖ ؽهبة انظف اناارز وًُطاة انباؽُة وظهطُة
عًاٌ ٔع٣قحّ وباغ انًحغٛزات ،رطانة ياشظحٛز مٛز يُشٕر  ، ،شاياة انظهطاٌ قاوٕص،
طهطُة عًاٌ.
يهعى ،طاي ٙدمحم ( .)3118يبا ب انحٕشٔ ّٛا٠ررا انُفظ .ٙعًاٌ :ار انًظٛز .
سْزاٌ ،ظايد عبد انظ٣و ( .)3113انحٕشٔ ّٛا٠ررا انُفظ .ٙؽ ،4انااْز  :عانى انكحب.
انعارذٛة ،عامشة طانى ( .) 3113انحاهٛى انرإَ٘ انًُٓ ;ٙعٕايم انُصاضٔ .رقة عًم يادية نهًإجًز
اندٔن ٙظٕل جطٕٚز انحاهٛى انرإَ٘ ،يظاؾٔ ،سار انحزوٛة ٔانحاهٛىٚ 35-33 ،ظًبز-286 ،
.2:1
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