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 ملخص البحث
 جياتهتهدددهذه دددراهة هلة دددعهة ددد هة تادددلذهبيددد هيدددهتهة ا  دددعه ددد  هت   ددد هة دددتلةت

ة تددددهلمتهييتت ددددلةتهةتلبدددداههة تلثدددديمهة تدددداهتتيلدددديه ا يبددددلذهيةتهةل هة يهل دددديعهية يايدددد ه
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ة يقددي هبيدد ه دد بهة تلثيددعهة ايييددعهةلتدداءهي اددههةتجددلةءةتهة تهلم دديعهيدد ه  دد هت   ددر  ه
 خ ددددددعهة ددددددهلتهة تدددددداهياددددددهي هاه ي   دددددده هيةتجددددددلةءةتهة تهلم دددددديعهة تدددددداهي يدددددد هبي هدددددداه

 لهة يتا اعهة ي تيل ه هرةهةألهةءه،ه يا  هأهةءهة هلتهيفد ه)ةت تلةت جيع(،هير كهي هخ
ة خ ددعهة يل ددييعهييفدد ه تاجدداتهة ددتاي هة يلصي ددعهة تدداهلدداصهاهة  ا ددبهة يتددهلبه  دديهأه
هةءهة دددهلت،هيلث دددأه ددد  هأهة دددأهة اييددداهيتيدددكهة  تاجددداته)ةأل دددهةذه(ه ابت دددالهةألهةءه ددديه

  هة  لقهيةت ا  بهةتيليه ت قيقهداهة تلجيعهة  قيقيعه هراهةأل هةذ،هيي هل هةلباه  هة
ه.

ي ت ق د ه دهذهة هلة ددعه،ه دي هة  ا د هأهةءهة  دد به  ديهةتلبداه،هلدد ه دي هأهةء دد ه
 قياتهة ا  عه   هة دهلجاتههIndependent Sample t-test اههههي تخهيًاهةخت اله

هة ق ييعهية  اهيعهيف هةأل ااههة تاه هه اهفاهي هجيعهة    .
 جهت د  هيجديههفدليقهرةتههت دعهئ لدا يعهفداهل لدعهي دايلهيد هي اههت ي يهة  تا

 دد  هة ي ددايلهةأللثددحه لددا مههلجدداتهيدداه اددههةتلبدداه،هي ادد هتهتيجددههب  ددعهرةتههت ددعه
ة لددا يعهفدداهي دديلهة يددهةخيهفدداههلجدداتهة  دد بهة يتددهلث  ه  دديهةتلبدداههي اددهاه،ه يدداه

 بهة تلثيددعهة ايييددعهأيضدد تهة  تددا جهيجدديههفددليقهرةتههت ددعهئ لددا يعهفدداههلجدداته دد
  دديهةتلبدداههي اددهاه لددا مهيدداه اددههه،هيدداه ددهلههت ددعه ييددعهبيدد هتدديل لهة تيجيددأهية لبدداهه

هة ي تيلم هبي هأهةءهة يايي  .
 ياهة لزتهة  تا جهيجيههفليقههةتههت عهة لدا يعه د  هههلجداتهة يبدلذهبيد ه

يجددديههفدددليقههةتهة  ا دددبهة يتدددهلبهيهلجددداتهةتهةل ههة يهل ددديعه  ددديهي ادددههةتبدددلةذه،هيه
ههت عهة لا يعه   ههلجاتهة يبلذهية ياي هة يقي ه  يهي اههةتلباهه.ه

 

.هة تلثيعهة ايييعه،ةتلباههة تلثيمه،هة تلةت جياتهة تهلمته،ه تاجاتههي اتيمهة    ه
 ة تاي ه،ه

Teaching Strategies & Their relation with some counseling 

                    

 Variables during teaching training                    
 

Abstract 
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This study aimed at examining the influence of educational 

counseling on teaching performance of trainee students in side the 

classrooms.  

To achieve such aim, the researcher postulated that no 

considerable differences between counseling and performance 

progress. The researcher has followed behavioral – school 

methodology which concentrates at teacher's behavior inside the 

classroom in case of guidance and evaluation. The results of the 

study showed significance differences between the performance 

of trainee students pre- counseling and post-counseling in favor of 

after counseling in three of the categories of strategic teaching , 

the study proof that there is significance differences between the 

counselor's   results and school administration results . There is 

significance differences between the counselor's results and the 

resident teacher . For that, the researcher recommends to 

concentrate at the continuous supervision in what we can call it 

"microteaching classroom",  

Key Words, Teaching Practicing .Counseling, Teaching 

Strategies ,learning ,Results,                                              
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                   استراتيجيات التدريس وعالقتها ببعض المتغيرات االرشادية       

 في التربية العملية           
Teaching Strategies & Their relation with some counseling 

variables during teaching training                       
 

 

 

 Introductionالمقدمة 

 ابية يعهت تاجهيه عهة تهلمتهة  هيهالةتهي هلةتهخالعه   ه  هتاههيجاته يتجالبهة
،ه ر كه ا هته ههي هة تهلمبهة ايياه ت هت تاييهة يه عهبق هاهة  ظلمهية ايياه،ه

فا تهلمبه تضي هتهلمتهييضيباته قيقيعه ت ي رهة يل يعهة تاهةبهه هاه ا بهياههه
ة يايي  هةيه ييعهة تلثيعه ياه تضي هة خ لةتهة ايييعهية ايييعهة تاهةات  هاهة  ا بهفاه

اهههي يهياه تاي ه ا يهالةتهة  زيعه ييه عهي هةبهةهه يهليتهيةجاه هة اييعهةيهة ي
ة الضهية تي  هي هة ياه هة ايييعهي لمقعهة تااييهيحهة يبلذهة تلثيمهيةتهةل ه

ة يهل يعهية يايي  هيته يياهة ياي هة يقي هية ت ي ره،ه ياهيبييهة تخهة هة ي ا يه
  تهاه ييضيعهة هلتهيةختيالهة ي تهة تاييييعهي ه   هل ابتهاهية تاجهاهيي ا

ة ي ا به هاهي   هة تت  هاهية تت لهب اللهة    عهة ي ييعهة يتيفل هه
Maniel&Reynolds2007 P77)ه(هههههههههه

 

 التربية العملية وعالقتها ببعض المتغيرات
 Counselor     Educationalالمرشد التربوي 

ءهته تجددددزأهيدددد هي ظييددددعهة ايييددددعهييددداهتهبددددكهفيددددأهأ هةتلبدددداههة تلثدددديمه ددديهجددددزه

ة تلثييدددعهية تاييييدددع،هفا يبدددلذهة تلثددديمه ددديهة دددرمهي يددديهةألف دددالهية تيج هددداتهة تلثييدددعه

ة ي دتجه ،هي دديهة ي يددحهبيدد ه تددا جهجهدديهاهة ي ددتيل هأل دداءهزمالةتددأه اه ددههيدد هة يددهةلته،ه
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يل  ه يدداهأ ددأه دديهة ددرمهي ددابههة ياييدد  هبيدد هت  دد  هأهة هدد هيي يدديه هدد هةألف ددالهيي ددا

يم ا بدددده هفدددداه دددديهةأليدددديلهة تدددداهتدددديةجهه ه،هئ جا ياتهدددداهي ددددي ياتها.هفا ييجددددأه دددديهة قا ددددهه

ة  قيقددداه ي ددد ل هة تايدددي ه ا تاددداي هيدددحهئهةل هة يهل دددعهية يهل ددد  هف هدددا،هه دددر كهي ددد ه  ددداه

ة  دده  هبدد هل لددعهب الددله  بددلةذه،هة يبددلذهة ي يددعه اتبددلةذهية يايدد هة يقددي هفدداه

هة هةل هة يهل يع،ه ا عهة ياي هة يتهلبههيه

 School Administrationةتهةل هة يهل يعه

تت دددددايته دددددهلةتهة ياييددددد  هه يددددداهتختيدددددعه دددددياته هة بخلددددديع،هفيددددديتاه  ددددداههيلهة هةل ه

ة يهل ددديعهفددداهةتبدددلةذهيفددد ه دددراهة قدددهلةتهية  ددديات،هأل هيددده لهة يهل دددعه ددديهة قيددداهمه

مهي ددت يحهأ هيقددي ه ددهيلهة يقددي هفدداهة يهل ددعهي دديهة قدداهلهبيدد هيالفددعهيايييددأ،هي دديهة ددر

ة يبددلذهية ييجددأهة ددهة  هيدد هأجدديههفددحهة ايييددعهة تلثييددعه يياييدد  هيدد هخدد لهفهدد هة يايدد ه

    ددددأهي قهلةتددددأهة  هةبيددددع،هييفدددد ه ظلمددددعهة  ددددياتهة تدددداهأ ددددهبهفدددداهت  دددد ل اه  هيددددي ه

ي ياي ي  ه ي اتل ي  هفإ هاهتا د ه ا ا ا داتهة بخلديعهبيد ه ي يدعهة تا دعهفداهة يه دعه

 ،هيفددداهة يجدددالهة تلثددديمهبيددد هيجدددأهة خلددديه.هفا لبددداههية تيجيدددأهب ددده ياه بددد يهبدددا

 ؤللة هبي هة بخليع،هية بخليعه   هاهتب يهي  يقًاهت تخهة هأ جحهة  د يهية ي دا يه

 إللبدددداههية تيجيددددأ،هية اايدددديهة يبددددتلكه دددد  هة بخلدددديعهية لبدددداهه دددديهة ا  ددددعهة   ددددا يعه

(.هفاتبدلةذهة تلثديمه ديهWilliamson & Patterson 1965ة تلة  يدعهية تاايييدعه)

بيييددعهئ  ددا يعدهتهددهذه  دديه دديهبدداءهئ دد هةتبتددلةذه قييددعهة  ددلهه لدد تأهئ  ددا ًا،ه ادداه
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 ددتي  هة يبددلذهيدد ه  دداءهلددلمهة لقددعهة يت اه ددعه   ددأهيثدد  هة يايدد ،هي  ددتي  هيدد هيالفددعه

ة  ا داتهة ييجديه ه دهته دديهفدلهه تاايديهياددأهفداهضديءهر دك.هي دديهبيييدعهبداييعدهتا دد ه

 جييدددحهة ايةيددديهة يدددؤلل هفددداهت  ددد  هة ايييدددعهة تاييييدددعهيت يمل ددداهضدددي هة  دددالهة ادددا ه

 .D.V(.هأيددداهتي دددي ه3 دددددههه3423أل دددهةذهة تلثيدددعهية تايددددي ه)ة اق يددداهي خدددلي ،ه

Tesoneفإ دددأهلثدددكه ددد  ه ددديهيددد هة بدددلةذهية هةل ،هف ددد هةأليدددلم ه هدددت ه يددداه جدددبهأ هه

ي  قعهفاه يهيل يعهيد هيلة ديهة  تداجهي ققأهةآلخلي هي هأ هةذهيل ييعهيت ظيياته

(Tesone, 2005, p. 7ه ابت الهأ هتي ي هيهتيًاه ا بلةذهية هةل هة ل ابيع.ه)ه

 Robertيليثدلته دتالةتههThomas Sergiovanniأياهتيياته د لج يفا اه

هBoth Role and Functionفقددههفل دداه دد  ههيلهة ييجددأهييظي تددأهههStarratههههه 

يجأهفاهة ايييعهة تلثييعه)  يهزمال هة  ليلهة هلة يع(ه يهة ت    هيدحهييجهةهأ ههيلهة ي

ة هةل هة تلثييددعهييضددحهة ددتلةت جيعهبدداييعه ايييددعهة تيجددأهتضددي هةأل ددهةذهية جددلةءةت،ه

أياهيظي تأهفتتيلديه ا زمدالةتهة لد يعهية ايديهبيد هلفدحهة ا داء هة تهلم ديعه دهتهة ياييد  ه

ي يدعهة تداهتجاديهيد هة يايد ه ا دهًةهيي ظيدًاه يايييدعهب ه لم هة ي  ظاتهة ييجهدعهية يظ

ة تاييييدددعههةخددديهفلددديأ،هييقددديلهة يلثيدددا هئ هبيددد هة ييجدددأهأ ه ت دددحهة تايييددداتهة تق يييدددعه

ة ي دددددددهه هيددددددد ه  ددددددديهة ددددددديزةل هأيهة هي دددددددعهأيهلدددددددا ااهة  يا دددددددعهة تلثييدددددددعهفددددددداهة ي  قدددددددعهه

(Sergiovanni & Starrat, 2002, p. 4)ه

ه
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 Resident Teacherى المعلم المتدرب المعلم المقيم كمشرف عل

ة تيجيأهية لباههة تلثيمه تخرهأ يا ًاهيختي ع،هيي ه دراهةأل يدااهة تيجيدأهة  دلهمه

أمهيقا يعهة يبلذه يياي ه تق ي هأهةءهةألخ لهي هجييحهة جية ب،ه ر كهة تيجيدأهة جياداه

هة ي هة ا،أمهيقا يعهة يبلذهية يايي  ه لباه  هيتيج هه هي هأجيهت    هة ية حه

ئ دد هأ ييددعهة تل  ددزهبيدد هة ددتلةت جيعههR. Hillيزي يهدداههH. Tubaتبدد له  يددهةتهتا دداه

ة تدهلمتهة تداهتتضدي هي ددلهةتهة يد هجهية تداه جدبهأ هتؤخددره اد  هةتبت دالهأل داءهئبددهةهه

ه(.Stones & Morris, 1979, P. 197أيهتهلمبهأيهتيجيأهة يايي  ه)

 دد  هة تيجيددأهية بددلةذهيجادديه دديهي هيدداه ددأههيلهة ت ددابه اددضهة تلثدديم  هف ددل هة يقال ددعه

 ا  ددأ،هفا بددلةذهب ددهه ددؤتءه دديه هايددعهيل يددعهة تددهأته ددا ت تينهييددلته ا تيجيددأهية تهددته

 ا بدلةذ،هي ا  داه دلتهأ هة تيجيدأهية بدلةذهيلد ي ا هيختي دا هفداهة ي دفهيت قدا هفدداه

ييدداه جييددحهجية  ددأهة يظي ددعهفا بددلةذهية تيجيددأه ددهفهياهية ددههي دديهت دديملهة يي ددعهة تاي

ه(.33،هه2003يب اللا ه)ة خ  ب،ه

  Groop act counselingاالرشاد عمل جماعي   

  ا كه اضهةآللةءهيةألف الهة تلثييعهية هةلمعهة يتقهيعهة تاهتا  ه ديلنهة ايديهية ايديه

 يا ددددد هأ هة تيجيدددددأهية بددددلةذهة تلثددددديم  ه جدددددبهأ هيلددددد  تاههTeamworkة جيدددداباه

فا ايدديهة ي ددتجه دديهة ايدديهة ددرمهيبددتلكهفيددأه دديهة يا  دد  ه ا ايييددعه ا لدد تعهة جيابيددع،ه

ي دديهة يخددتههفدداهبيدد هة هةل ه أ ههSamuel Certoة تلثييددع،هيمددلتهلدديي  يه دد لتيه
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يلنهة ايديهبدداه ه دداهة  جدام،هي دديهب لددلهفداهة  لمدد ه ددلتهأ هة  جدامه خلددأهييا يددأه

ه.(Certo, 2003, p. viئرةهياه ه هة  لمهية لباهه آلخلم  ه)

ي رةهة لأمه ؤ ههبي هأ ييعهةبتلةكه يهي هتا يأهة ايييعهة تلثييدعهفداهة تيجيدأهية لبداهه

هيتقهي هة  لمهية ياييياتهة تاهتلتقاه ايييعهة تايي هية تاي .

فإ دددأهلثدددكه ددد  ه ددديهيددد هة بدددلةذهية هةل ،هف ددد ههD.V. Tesoneأيددداهتي دددي ه

 ددييعهيت ظييدداتهي دد قعهفدداهةأليددلم ه هددت ه يدداه جددبهأ هي ققددأهةآلخددلي هيدد هأ ددهةذهيله

(ه ابت ددالهأ هتي ددي هيهتيددًاهTesone, 2005, p. 7 دديهيل يددعهيدد هيلة دديهة  تدداجه)

ه ا بلةذهية هةل هة ل ابيع.ه

ه

  Definitions of the Studyمصطلحات البحث 
ة تلثيعهة ايييعهيقلهه هاهة ت    هة  اياه يجييعهة  قا  هية ي ا ي ههههههههههه

 Lewis)ة تاهةات  هاهة  ا بهةل اءهةبهةهاهةتااهيياههية ياييياتهيص ل ا

&Norwich .2005,P 133)هه
ييقلهه أهة يجهيههة رمه  ر دأهه Educational Counselingةتلباههة تلثيمه

ة يبددددلذهة تلثدددديمهت ددددتلال هيت  دددد  هيتيجيددددأهة  يدددديهة ي ددددتيله يياييدددد  هة يتددددهلث  هفدددداه

ا عهة تايدددي هفهيددداهأفضددديهيمؤهي هددداهة يهل دددعهفدددلةهتهيجيابدددات،هير دددكه ددداهي هيددديةهيظددد

 لدديل هأالددلهفاا يددعه دداهيلدد  يةهأالددله ددهل هبيدد هة ددتلال هيتيجيددأهة  يدديهة ي ددتيله ادديه

تيي دددره  ددديهة يبدددال عهة ر يدددعهة اييقدددعهفددداه  ددداءهة يجتيدددحهة دددهييقلة اهة  ددده  هيددد هجهدددعه

(.هيمدلته دافنه34-33،هه2002يت    هيتلثيدعهة  بدمهيد هجهدعهأخدلته)ة  دلة ي ،ه
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لبدداههة تلثدديمهه دديه بيييددعهف يددعهتااي يددعهيقددي ه هدداهتلثيمددي هةختلالدد ي ه قلددههة ههةت

ة  هدديضه ايي تدداهة تايددي هية ددتاي ،هييدداه تلدديه هيدداه ية دد عهةت دد عهبيدد هيدداهيقددي ه ددأه

ة ياييي هي ه با اتهضي هة ي ا اتهية ي ا يهة يتديفل ه ده ه هييد هلد هة ي ديذهياهد ه

ت ياي هة ت ابدديهيددحهة ت ي ددره ت ييددعهيددهةل ه هيي ددابهته هبيدد هت  دد  هأهة هدد ه   دد هي دد

يتدديجهه هئ دد هة يبددال عهة  جا يددعهفدداهة  يددا هةتجتيابيددعهبدد ه لمدد هتزيمدده  ه ياددالذه

ه(.70 افاع،هي ي هلة خعهيباهةته ي ه ه) افن،هه

يمددلةاه اددضهة تلثدديم  ه ا ددأهه بيييددعهتددت هف هدداهي ددابه هة  ددلههبيدد هأ ه ددؤهمههيلاهبيدد ههه

يجتياددددأ،ه يدددداهأ ددددأهي دددد يعهيهيددددعه ي ددددابه هة يددددتاي هبيدددد هتادددديم هة يجددددأ هةألايدددديهفدددداه

بخلدد تأهيث ا هدداه   دد ه ي ددت يحهف هدداهة تيةفدد هيددحه   ددأهييددحهة    ددعهة ي ي ددعه ددأ ه)أ دديه

ه(ه3صزة ع،هه

لدددال هيتيجيدددأه يددديهة ياييددد  ه تدددلضههBriggsييبددد له لجدددزه ئ ددد هة بدددلةذه  ي دددأهت  ددد  هية 

يعهفاهة يجتيدحهية ادا  هة درمهيادينهفيدأ،هي ديهئلال هيتيجيأه ييه يهة  ي عه ييبال عهة ر 

ة يجهيههة ي تيلهة ي ظ ه تبجيحهيتيجيأهة  ييهة رةتاه ييايي  ه ي ي يةهأالدلهفابييدعهفداه

ه(.34،هه2002ت ق  هةأل هةذهة تلثييع ه)ة  لة ي ،ه

ة بلةذهة تلثيمه  ي أهة يجهيههة رمه  رلهت دتلال هيت  د  ههBormanييالذه يليا ههههه

ة  يدددديهة ي ددددتيله يياييدددد  هفدددداهة يهل ددددعهفددددلةهتهيجيابددددات،هير ددددكه ادددداهي هيدددديةههيتيجددددأ

يظا عهة تايي هفهياهأفضيهيمؤهي هاه ليل هأاللهفاا يع،ه ت هيلد  يةهأالدله دهل هبيد ه
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ة تلال هيتيجيأهة  ييهة ي تيله ايهتيي ره  يهة يبال عهة ر يعهة اييقعهفداه  داءهة يجتيدحه

 هة تدددلضهة ايددداهيددد هة بدددلةذه ددديهت  ددد  هتلثيدددعهة دددهييقلة اهة  ددده  ،هييا ددداه دددرةهأ

ه(.33،ههه2002ة  بم ه)ة  لة ي ،ه

ه

هة تلةت جياتهة تهلثته

 دددداهة خ ددددكهة تدددداه ل دددديهاهة يايدددد ه    ددددأه  دددديه ددددهءهبيييدددداتهة تددددهلمتهيتضددددي عه دددديهه

ي ي ددداتهة يددد هجهة يددد ظ هدهة يدددهةخيه،هةتجدددلةءةته،هة يخدددالجهية تتريدددعهة لةجادددعهزيددد هلددد ه

 .Moon .2007ة ي ا  عه ت ق  هةت هةذهةيه تدا جهة دتي هة يلجدي ه)هة تخهة هة تاتي ات

P 97)ه

يقلددهه ددأهيدداهيقددي ه ددأهة  ا ددبههةخدديه جددل هة هلة ددعهيخالجهدداههPerformanceةألهةءهه

 ت    هياهيلههفاهة ي هجهة يهل اهة يقللهبي هة ت ي ره    ه لةباهفاهر كهت   درهيداه

يعهييجييبددددعهة جددددلةءةتهأيهة تاتي دددداتهي ت ددددأهيي  ددددأهفدددداه لة ددددعهة ت ضدددد له ا ددددتلةت ج

(Stones& Morris 1997.هP96)ه

 Problem of the studyمشكلة البحث 

 ددددا لص هيدددد هأ ييددددعهة تيجيددددأهية بددددلةذهة تلثدددديم  هفدددداهت دددديملهة ايييددددعهة تلثييددددعه

ية تهلمته ت ق  هةأل هةذهة يلجي ه ب يهخاه،هئتهأ هة تيجيدأهيداهزةلهي  ديهي د هيقدعه

ي هةبت الهأ هداهيظي دعهليت  يدعهيقدي ه هداهأي  دكهة در  هةلتقديةهفداهة  دي هبي ه هييأه اه،هب
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ة تلثدديمهئ دد ههلجددعهييجددأهأيهيبددلذهتلثدديم،هفا ايدديهيدداهزةله الددلًةهي دد ه دد  هبيدد هأ ددته

هة تلةت جيعهضي هتخ يكهتلثيمه ا ههة يهت.

 ر كهلأته اضهة تلثيم  هة ر  هبيييةهفاه رةهة يجاله دييً هفداهةألله هية د  هه

لثيددعه أ ه ل ددلًةهيدد هة يبددلف  هة تلثدديم  هيدداهزة دديةهيق دده  ه األ ددا  بهة بددلةفيعهة تلثييددعهة ا

ة قهييعهية تاهتقتللهفاه ل لهي هةأل يا هبي هة زمالةتهة لد يعهيأ هة دت اه هة ياييد  ه

ه(.32ي هجهيههة يبلف  هة تلثيم  هي هيه  ه) افن،ههه

 تلثددديمه دددزيلهة يهل دددعهيدددل هيمدددلتهأ دددههيهل ددداهة يتدددعهة  جي زمدددع،هأ هة يبدددلذهة

ية دده هفدداهة  دد ع،هئضددافعهئ دد هبدده هيبددال عهة ياييدد  هفدداهةت تلة دداتهية  قددههة   دداءهييدداه

لبددداه،هي تقدددي هة هةل هة يهل دددديعه  جاددديهة يايددد ه خددديضهي ددد لتأهة تلثييددددعههي هئبدددلةذهية 

(.هي بدد يهبددا هفددا هيدداه جددلمهةآل ه3333 ددا  ظلهفقددكهبيدد هت ضدد لهة يايدد ه)ة  دداجح،ه

ة تيجيدددأهية بدددلةذه ددديهة الدددالهيددد هتقدددهي هة يايييددداتهية يقتل ددداته يياييددد  ههفددداهبيييدددع

ئضافعهئ  هة تقاه  هفاهبييه هيتيا ه  ه)أمهة يبلف  هة تلثيم  (هبي هة  دية اهة  دي يعه

ة تددداهتل دددلهة يايددد هيت دددت زاهيت  يدددأهفددداهيي دددعههفدددابا،هير دددكهأالدددلهيددد هةت دددتياعهئ ددد ه

(.هي درةههيداهته ت د هي يقدًاهيدحه333-330،هه2002ة يايي  هية تلة اته ه)ة  دلة ي ،ه

يدداهأبددل اهئ يددأهيأادده اهبيدد ههيلهة بددلةذهية تيجيددأهفدداهت دديملهة ايدديهة تلثدديمهيدد هجهددعه

يت بدديكهة ياييدد  هية ت ي ددرهيدد هجهددعهأخددلت،ه يدداهتبددجاه هبيدد هئجددلةءههيلةتهيأ  ددا ه

هي تجه هييت يل ه ا تيلةلهيتت ايلهجييحهجية بهة ايييعهة تلثييع.
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  Previous Studiesراسات السابقة الد

ةجلىا  ا  ههلة عه يلهي دتيتهةهةءه د بهة تلثيدعهة ايييدعهفداه ييدعهة تلثيدعهفداه

أاددهتهة هلة ددعهبيدد هة ييددعهة هلة دداتهة  ظلمددعهيةلل دداهة جا دداهبيدد ه3332ة يه  ددعهة ي دديل هه

ههةهةءهة  د بهيت   ددر  هب الدلهة ددتلةت جياتهة تدهلمته   دداء ه،ه يداهةجددلتهز دهمهي يدد

ب  ددهههلة ددعهت ددتهب ددية ه تي ادداتهياييدداهة يل يددعهةأل ا دديعهةألي دد هيدد هة ددهيلهة   دداه

فدداهة جايادعهةألله يدع .ه در كهأبددههبدي تهة يلدلمههلة ددعهه3333 يبدلذهة يل يدعهبدا ه

.هأيداهبده ا هيلدلمهت ده ه3378تالمخيعهفاهت يملهة بلةذهة تلثيمهفداهةألله هبدا ه

ة لا ييددعهة   يييددعهفدداهةألله .هأيدداه ي ددعههبدد هأيضدداعهة بددلةذهة تلثدديمهفدداهة يددهةلت

ي الددل هفت ددايلهيبدد  تهة تيجيددأهة تلثدديمهفدداهة يل يددعهة  زةييددعهفدداهةألله هفدداهل ددا عه

.ي ددديه دددراهة هلة ددداتهةل تدددتهة ييدددعه3373ياج دددت له دددهيتهئ ددد هة جايادددعهةألله يدددعهبدددا ه

هة تيجيأهة تلثيتهيةللاهبي هةهةءهة ياي هة جا اه.ه

أيددداهأيلةقهة ايددديهفهددداه ل دددل هي دددهيتهئ ددد هيدددؤتيلةتهئ ييييدددعهيبلثيدددع،هي هددداهيل دددعه

ه3386بيدديه ددهيهاهب ددههة ددل ي ه ية دديعه يددؤتيلهة بددلةذهة تلثدديمهة ي اقددههفدداهةلثددههبددا ه

ت اي دددتهية دددحهة بدددلةذهة تلثييدددعهفددداهةألله ،ه دددر كهتي ددد لهة دددهييكه ددده هيل دددعهبيددديهفددداه

 قيدداهمهييددهلبه يياييدد  .هأيدداهخا ددههة ايددلمهة يددؤتيله   ددأه دديلههيلهة يبددلذهة تلثدديمه

فت دده هفدداه يقددعهة بددلةذهة تلثييددعهة تدداه ظيتهدداهيزةل هة تلثيددعهية تايددي هفدداهبيددا هبددا ه

ب هأللهةتتلالهبي هب  دعهة يبدلذهيدحهة يايد ،هي دراهة يل دعه لم دعهييداه  د هه3373
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يد  ه د  هة يايهOught to be لدههاهيد ه  د ه  يادعهةتتلدالهة تداه جدبهأ هتادي ه

ية يدديجه  هة تلثدديم  ،هي ادديهة هلة ددعهة تدداهأجلة دداهب ددههسه هدداءهة دده  هي ددهابه دد ههلبه

فدداهجاياددعه تددهةههتؤ ددههبيدد هيجدديههب  ددعهرةتههت ددعهئ لددا يعهة جا يددعه دد  هة بددلةذه

هة تلثيمهيةختيالهة   به ييةههة هلة عهية ت يقهف ها.

ة تيجيددأهية لبدداههيبيييددعهأيدداهفدداهة يتيدداتهة يت دده هةأليلم يددع،هفه دداكهلثددكه دد  ه

ة  تدداج،هفا يختلددي هفدداه ددرةهة يجدداله ؤ ددهي هبيدد هة لدديعهة ي ابددل ه دد  هة يتت ددلم ،هئره

هبيددد هخ دددعه أ ه ددد هي هيددداه دددؤللهبيددد هةآلخدددله  لمقدددعههيلمدددعهيتاايييدددع،هفا تيجيدددأهي  دددا 

 & Sergiovanniي تييدعه تيدكهة تداهيضداهاهلييداته د لجيفا اهيليثدلته دتالةته)

Starrat 2002, p. 266-267ه   هأجلتهة يختلا ههلة اتهبيييعهيت  يقيدعهبيد ه)

يجييبددددعهيدددد هةهة  دددد بهة يتددددهلث  هفيجددددهةهب  ددددعه ييددددعهيرةتههتتتهئ لددددا يعه دددد  ه

ة ت   ددد هة اييددداهية اييددداه  يا ددداتهة تيجيدددأهية تاددداي هيدددحهة يبدددلذهيزمددداه هة   دددالهبيددد ه

  ددعهة   دد هأ هيبددتل اهفدداهة تددهلمت،هأيدداهفدداه ا ددعهة ياييدد  هفقددهه ي دداهيدد هةل دد  هيدد هب

ة تيجيدددأهيي ي ددداه يقدددعهيلددديه ددد  هة يبدددلذهية يايددد هبددد ي هبيددد هة ا  دددعهة ي ابدددل ه ددد  ه

ة  ددلف  هير ددكهيفدد هت  ددعهأبدده اهة  ا لددا ه هددرةهة تددلض،هي ا ددتهة  تددا جهئ جا يددعهبيدد ه

ة ايييددددعهة تلثييددددعه ليتهدددداه ددددهءًةهيدددد ه بددددااهة ياييدددد  هئ دددد هت   ددددزهة  دددد بهية ددددتجا اته ه

ئ  هة  تا جهة يتقهيعهة تاهأ لزي اه اههة تيجيأ،هي دراهة هلة داتهتات دلهيؤبدلةتههة  لماع
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بيدد هأ ييددعهة تيجيددأهية لبدداههة تلثدديم  هيألل يدداهة  جددا اهبيدد هأهةءهة ياييدد  هية ت ي ددره

هبي ه هه يةء.

 The Aims of the Studyأهداف البحث 

 تلثيدعهة ايييدعهفداه ههذه رةهة    هئ  ه يداتهيدهتهة تقده هة درمهي دلزاه د بهة

يجاتتهة قياتهة ييضيبعه اههةتبلةذهة ي  اهبي هخ عهي  قعهيي ليعهيفد هي هدي ه

ة تددهلمتهة لدد اهية ددتيال هة تقدديي هألهةءهة  ا ددبهة تدداهةلتضددتهاهجاياددعهة زمتي ددعهةتله يددعه

ة خالدعهه تق دي ه   هداهأل دداءهتديه ته هة تلثيدعهة ايييدعه ابت ال دداهة دتيال هي  يدعهيد ه  دديه

هبضاءه   عهة تهلمتهفاه   هة تلثيع.هأه

 The Proceduresإجراءات البحث 

 دديلهة  ا دد هةت ددتيال هة يي قددعهفدداه هايددعهة   دد هية ي ددتخهيعهفدداهتقدديي ه دد به

هة تلثيعهة ايييعهئ  هألثحه ز هل ي عهي اده

هيجالهة يهةخيهييااهلهفاهيجييبأه تهببل ههلجع. -3

 ا  ههلجع.ة جلةءةتهيتااهلهفاهيجييبهاهةل ت  هي   -2

 ة يخالجهية تقيي هيتااهلهفاهيجييبهاهليا اههلجات. -3

 (.3ة تتريعهة لةجاعهيتيليهألثحههلجاته ياهفاهة جهيلهل  ه) -4

 الدرجة الحزمة
ه36هة يهةخي

ه72هة جلةءةته
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ه8هة تق ي 
ه4هة تتريعهة لةجاع

ه300هة يجييعه

ه

ه

هدهأسئلة البحثههه

ة ايييدددعهفددداهة ي دددايلهةأللثدددحهيجدددالهه ددديه  ددداكهتقددده ه دددهته ددد بهي ا  ددداتهة تلثيدددع -

ة هلة ددددعهة يددددر يل ههت قدددداه) دددديهي دددديلهي ددددتقً هبدددد هةآلخددددل(هيفدددد هة ددددهلجاتهة ق ييددددعه

هية  اهيع؟

  يه  اكهتقه ه هته  بهي ا  اتهة تلثيعهة ايييعهفاهة ي ايلهةأللثحهيجتياع؟ -

 ددديه  ددداكهتقددده ه دددهته ددد بهي ا  ددداتهة تلثيدددعهة ايييدددعهيفددد هتق دددي هة يبدددلذهية يايددد ه -

 ة يقي ه؟

 دديه  دداكهتقدده ه ددهته دد بهي ا  دداتهة تلثيددعهة ايييددعهيفدد هتق ددي هة يبددلذهييدده له ه -

 يه ل هة يهل عه؟

  Assumptionsفروض البحث 

هأ أدي تلضهة  ا  هيف هةت  يعهة  ا قعه
تهتيجدددههفدددليقهرةتههت دددعهئ لدددا يعه ددد  ه تدددا جهة  ا دددبه  ددديهةبدددلةذهة يخدددتههه -3

ه يهبي ه ه .هي اهاهيف هة ي ايلهةأللثحهة  ا قع
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تهتيجددههفددليقهرةتههت ددعهئ لددا يعه دد  هأهةءهة  دد بهة يتددهلث  ه  دديهتيج هدداته -2

 ة يبلذهي اهاه ب يهبا ه يتت لهةبلةفاه.

تهتيجدههفددليقهرةتههت ددعه دد  ههلجدداتهة يبدلذهبيدد هة  ا ددبههة يتددهلبهية يايدد ه -3

 ة يقي ه يتت لهةبلةفا.

ذهييه ل يده ل هة يهل ددعهتهتيجدههفدليقهرةتههت دعهئ لدا يعه د  ههلجداتهة يبدله -4

  يتت لهةبلةفاه.

 Sample of the Studyينة البحث  ع

   هة   بهة يتهلثي هبي هأبضاءه   عهة تهلمته ا ت ايمهفداهفتلتداهة تدهلمته

ةألي دد هية لا يددع،هيثددر كهي ددي هة   دد ه ددههة ددتتلقهبايددًاههلة دديًاه ددايً ه جلة ددأهي دداهفتددل ه

 ه لددد بهة  ا ددد هل لددد  ه ا  دددًاهي ا  دددعهت ددداعهزي يدددعه افيدددعه ي  ددد هبيددد هة  تدددا ج،هي دددا

 دد بهية  ددهتهيببددلم ه ا  ددع،هييادديههة تق ددي هئ دد ه ددرةهة   دديهأل هبددههه ا  دداته)يايدد ه

ة لع(هأاللهي هضاعه  به)ياي هة لع(هفاه   هة تلثيعهية ايي هة   ا يعهية درمه

  لمقدعهه يهجزءهيد ه ييدعهةآلهةب.ه درةهي دههتد هتيزمدحهة  د بهية  ا  داتهبيد هة يدهةلت

هببية يع،هية يهةلته اهد

هيهل عهأ هة   ات  هةت تهة يعه)  يييع(

هيهل عهة ز لةءهة خالع

هيهل عهليةههة   لهة خالع
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هيهل عهة ز لةءهة لا ييعهة باييعه)خالع(

هيهل عهةأللةضاهة يقه ع

هة يهل عهة  لة يييعهة لا ييعه)خالع(

هيهل عهة لييالهة خالعه

 Proportionalتات ددددلهببددددية يعه  قيددددعه  دددد يعهفا  ددددعهة   دددد هيفدددد هة تيزمددددحه

Stratified Sampleيتيليهل لد  ه ا ي دعهيد هة يجيديعهة ايداه  د بهة تلثيدعهة ايييدعهه

هي اه   عه لتهة  ا  هأ هاه افيعه جلةءهة    هبي ها.

ه

 Results of The Studyنتائج البحث 

تيجيدأهية بدلةذهة جا عهب ه راهةأل  يعهة  تهتيضدمه  داه جد ءهيدهتهأ ييدعهة 

ة تلثدديم  هبيدد هتقدده هة  دد بهفدداهة ايييدداتهة تهلم دديعهيدد هبددهيها،ه ددر كهتيضددمهيددهته

جهيددعهيايدد هة  لدديهة يقددي هفدداهتيجيددأه ا ددبهة تلثيددعهة ايييددع،ه ددر كهتق ددي هيدده ل هيدده ل ه

هة يهل عهأيضًا،هية جهةيلهة تا يعهت   هة  تا ج.

ههبيد ه تهتيجدههفدليقهرةتههت دعهتخت دالهة  لضديعهةألي د هة تداهتد الفرضية األولىى  

ئ لددا يعه دد  ه تددا جهة  ا ددبه  دديهةتبددلةذه يتت ددلهةيلههي اددهاهيفدد هة ي ددايلهةأللثاددعه

)ة يددددددددددهةخيهية جددددددددددلةءةتهية تق ددددددددددي هية تتريددددددددددعهة لةجاددددددددددع( ،هتدددددددددد هئجددددددددددلةءهةخت دددددددددداله)ت(ه

Independent Sample t-test.ه
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 الدرجات المحاور
قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 المجدولية

جات در 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

ه07086ه58ه3767ه3775ه36هة يهةخي
ه07033ه58ه3767ه2743ه72هة جلةءةت

ه07033ه58ه3767ه2756ه8هة تق ي 
ه07003ه58ه3767ه4764ه4هة تتريعهة لةجاع

ه

ه(ه    هة  تا جهة  لا يعهيف هة ي ايلهةأللثاعه  يهي اههة تيجأ.2جهيلهل  ه)

ته يجددههفددليقهرةتههت ددعهئ لددا يعهفدداهي دديلهة يددهةخيه(هأ ددأه2يبدد لهة جددهيله)

(هي اددهه873  دديهةتبددلةذهي اددها،هئره يددطهة يتي ددكهة   ددا اه هددرةهة ي دديله  دديهة تيجيددأه)

(هي ددداه07086(،هي ا دددته ييدددعهة هت دددعهة  لدددا يعه هدددرةهةتخت ددداله)3743ة تيجيدددأه يدددطه)

يلددديه دددراهة هلة دددات.هه(هة ياتيددده هفدددا0705أبيددد هيددد ه ييدددعهة هت دددعهة  لدددا يعهة  ا تدددعه)

   يدددداهأبددددالتهة  تددددا جهئ دددد هيجدددديههفددددليقهرةتههت ددددعهئ لددددا يعهفدددداهي دددديلهة جددددلةءةته

(هيي دددديلهة تتريدددعهة لةجاددددعه8(هيفدددداهي ددديلهة تق ددددي ه) يا يددداتهيددد ه72) يا يددداتهيددد ه

(،ه  دددديهة تيجيددددأهي اددددههة تيجيددددأ،هير ددددكهأل ه ددددي هة هت ددددعهة  لددددا يعه4) يا يدددداتهيدددد ه

(،هي ا دته دراهة  دليقه لدا مههلجداتهيداه0705 يتتهأ يهي ه)هتخت الةته راهة ي ايل

ه576يهه5473 اههة تيجيأ،هئره ا ته ي هة يتي  اتهة   ا يعه يهلجاتهياه اههة تيجيدأه)

ه4733يه4873(هبيدددد هة تددددية ا،هي دددداهأبيدددد هيدددد هة ددددهلجاته  دددديهة تيجيددددأهة  ا تددددعه)373ي

ه(هبي هة تية ا.2773ي
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 دعهئ لدا يعهفداهي ديلهة يدهةخيه  د بهييازيهة  ا  هبه هيجيههفدليقهرةتههت

ة دتاياله د بهة تلثيدعهة ايييدعه يت ي داتهة تلثيدعهة ايييدعهفييداه خدههلدياصعهةأل ددهةذه

ة  دددديي يعهيةت ددددتاهةهه يتددددهلمتهأل ه ددددرةهة ييضدددديعه ددددهلته جييددددحهة  دددد بهيفدددداهيدددديةهه

يههيختي ع،هأياه قيعهة جلةءةتهة تهلم يعههةخيهة  ليهة هلة اهفيازيهة  ا د ه د بهيجد

فدددليقهرةتههت دددعهئ لدددا يعهفددداهة ي دددايلهة ل لدددعه  ددد بهةتلبددداهههة ي دددتيلهة دددرمه دددا ه

ي ظددد ه دددأه ددد بهة تلثيدددعهة ايييدددع،هي  ددد به هةلدددعهبهددده  ه ا تدددهلمتهة اييددداهيييةجهدددعه

ة يية عهة تلثييعههةخيهة  ليلهة هلة يع.هف ا تيجيأهة ي دتيله هدؤتءهة  د بهتي  ديةهيد ه

هة تهلمت،هة تق ي ،هة تتريعهة لةجاع(.ة تا عهيحهة يية عهة جه ه ه)

ه

 الفرضية الثانية  

تخت ددالهة  لضدديعهة لا يددعهة تدداهتدد ههبيدد ه تهتيجددههفددليقهرةتههت ددعهئ لددا يعه

 ددد  هأهةءهة  ا دددبهية  ا  دددعه  ددديهةتبدددلةذه يتت دددلهةيلههي ادددها ،هتددد هئجدددلةءهةخت ددداله)ت(ه

Independent Sample t-testه.ه

 
قيمة )ت( 
 المحسوبة

 قيمة )ت(
 المجدولية

 درجات الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

ه07003ه58ه3767ه3707هة يجييع

ه

ه(ه    هة  تا جهة  لا يعهيف هة ي ايلهةأللثاعه  يهي اههة تيجيأه3جهيلهل  ه)
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(هئ  هأ أهتيجههفليقهرةتههت دعهئ لدا يعه د  هأهةءهة  ي دعه3يب لهة جهيلهل  ه)

(ه07003عهة هت دعهة  لدا يعه  خت داله يتدته)  يهة تيجيأهي اههة تيجيأ،هير كهأل ه يي

(،هي ا ددته ددراهة  ددليقه لددا مههلجدداتهيدداه اددههة تيجيددأ،هئره ا ددته0705ي دداهأ دديهيدد ه)

(،هي ددداهأبيددد هيددد هيتي دددكه7373 ييدددعهة يتي دددكهة   دددا اه يدددهلجاتهيددداه ادددههة تيجيدددأه)

ه(.6473ة هلجاته  يهة تيجيأهة  ا تعه)

ه

لددا يعه دد  هأهةءهة  دد به  دديهة تيجددأهيياددزيهة  ا دد هيجدديههفددليقهرةتههت ددعهئ 

ي اددددهاه لددددا مههلجدددداتهيدددداه اددددههةتلبدددداهه يتادددداي هة يليددددلهية   دددداءه دددد  هة   دددداتهة ددددل  ،ه

ة يبدددلذ،هيددده لهة يهل دددعهية  ا دددبهة يتدددهلب،هي دددرةهيددداه ل دددتهةأللدددلهة  جدددا اه إلبدددلةذه

هيلًةهية يتا اددعهبيدد هأهةءهة يددهلتههةخدديه جددل هة هلة ددع،هي قددههأل تددتهة  تددا جهأ ه ييبددلذه

هفااًتهفاهتيجيأهة يهلته  يهةألفضيهفاهةألهةءه ي ليلهبي هأفضيهة  تا ج.

ه

 الفرضية الثالثة  

تخت ددالهة  لضدديعهة لا لددعهة تدداهتدد ههبيدد ه ته يجددههفددليقهرةتههت ددعهئ لددا يعه

 دد  ههلجدداتهة  ا ددبهة يتددهلبهيفدد ههةلةءهة يبددلذه يتت ددلهةيلههية يايدد هة يقددي ه يتت ددله

.هي ا ددتهة  تددا جه يدداهIndependent Sample t-testخت دداله)ت(هلددا ه ،هتدد هئجددلةءهة

هييتاده
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قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 المجدولية

 درجات الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

ه07003ه58ه3767ه5775هة يجييع

ه

(ده يضددمهة  تددا جهة  لددا يعه ددهلجاتهة يبددلذهية يايدد هة يقددي هفدداه هايددعه4جددهيلهل دد ه)

هة تهلمبهة ايياه

(هئ دددد هأ دددددأهتيجددددههفدددددليقهرةتههت ددددعهئ لدددددا يعه دددد  ههلجددددداته4ة جدددددهيله)هيبدددد ل

ة يبددددلذهبيدددد هة  ا ددددبهة يتددددهلبهية يايدددد هة يقددددي ،هير ددددكهأل ه ييددددعهة هت ددددعهة  لددددا يعه

(،هي ا دددته دددراهة  دددليقه لدددا مهة يايددد ه0705(هي ددداهأ ددديهيددد ه)07003  خت دداله يتدددته)

(،هي دداهأبيدد ه88723 يقددي ه)ة يقددي ،هئره ا ددته ييددعهة يتي ددكهة   ددا اه يددهلجاته ييايدد هة

ه(.73757ي هيتي كههلجاتهة يبلذهة  ا تعه)

ييادزيهة  ا د هيجديههفدليقهرةتههت دعهئ لدا يعه د  ههلجداتهة يبدلذهيهلجدداته

ة ياي هة يقي ه)ياي هة لعهة يتا حهألبيدالهة  ا دبهة يتدهلب(هياديهه ا هلجدعهةألي د هئ د ه

ه هةألخ دددلهة ي دددتيلهفددداهة ايييدددعهيتا ادددعهة يايددد هة يقدددي هألبيدددالهة  ا دددبهة يتدددهلبه،هيتقددد

ة تلثييدددع،هيددداهيا ددداهأ هةت دددتيلةلهفددداهة بدددلةذهية تيجيدددأهي  ددد هيددد هة ايييدددعهة تهلم ددديعه

هةخددددديه جدددددل هة هلة دددددع،هيمدددددهب ه دددددهلةتهة يايددددد هير دددددكه تجدددددايزهة  دددددي ياتهية تقددددده ه  ددددديه

هة  جا ياتهفاهة يجاتتهةأللثحه ا  عهة ر ل.

ه
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 الفرضية الرابعة 

لة اددعهة تدداهتدد ههبيدد ه ته يجددههفددليقهرةتههت ددعهئ لددا يعهتخت ددالهة  لضدديعهة 

 دد  ههلجددداتهة يبددلذه يتت دددلهةيلههييدده له)يددده ل (هة يهل ددعه يتت دددلهلددا ه ،هتددد هئجدددلةءه

هي ا تهة  تا جه ياهييتادهIndependent Sample t-testةخت اله)ت(ه

 
قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 المجدولية

 درجات الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

ه07003ه58ه3767ه4738هة يجييع

(ه  د  هة  تدا جهة  لدا يعه دهلجاتهة يبدلذهييه ل يده ل هة يهل دعه5جهيلهل د ه)

ه اههة تهاءهة تهلمبهة ايياه

(هئ دددد هأ دددددأهتيجددددههفدددددليقهرةتههت ددددعهئ لدددددا يعه دددد  ههلجددددداته5يبدددد لهة جدددددهيله)

له يتددتهة يبددلذهييدده له)يدده ل (هة يهل ددع،هير ددكهأل ه ييددعهة هت ددعهة  لددا يعه  خت ددا

(،هي ا ته راهة  ليقه لا مهيه له)يه ل (هة يهل دع،هئره0705(هي اهأ يهي ه)07003)

(،هي ددداهأبيددد هيددد هيتي دددكههلجددداته85743 ا دددته ييدددعهة يتي دددكهة   دددا اه يدددهلجاته)

ه(.73757ة يبلذهة  ا تعه)

ياددزيهة  ا دد هيجدديههفددليقهرةتههت ددعهئ لددا يعه دد  ههلجدداتهة يبددلذهيهلجدداته

ئ ددد هة تقددده هة يليدددلهية   ددداءهة دددرمهأ دددلزاهة  ا دددبهة يتدددهلبه ت جدددعههيددده ل هيددده ل هة يهل دددع

ة تااي هة ي تيله   هة يبلذهية هةل هة يهل يعه   ه ا هة  ا  هبي هةتلدالهي دتيله

 دددا هةل هييايددد هة لدددع،هي دددا هة  قدددانههة يدددًاه دددهيله ددديلهأهةءهة يايددد هة يتدددهلبهي ي يدددعه
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هدداهة ايييددعهة تهلم دديعههةخدديه جددل هة  هدديضه ددأهبيدد هة ي ددايلهةأللثاددعهة تدداهتبدد يه يجيي

ة هلة ع.ي ا تهةتهةلةتهة يهل يعهة جا يعهفاهيجييهة تااي هةتلباهمهيفد هيداه تيلديه

هة يأهة يبلذهة اا هيةتهةل هة يهل يعه.

 

    Recommendations التوصيات 

 يلدد هة  ا دد ه ددا تل  زهبيدد هةتلبدداههية تيجيددأهة ي ددتيلم ه قييددعهتلثييددعهي دديته

ه هليت   هييقتض هر كهياه ي هد اييهيظي 

ة تيلةله قيهة خ لةتهية  ظلماتهة تلثييعهة  هة ياييد  هيةبدلةاه هفد هة  ديةلهه-3

هة هة  ه يلهياهي تجههبي هة  ا عهة تلثييعه.

ت ددداهلهة خ دددلةته ددد  هة يددديجه  هية ياييددد  هيته ددديياه دددهةي هة ياييددد  هيريتهه-2

هة خ لةتهة  يميعهف هيجالهة تايي ه.

يدددهتهة تقددده هة دددرتهي دددلزاهة ياييدددي ه ادددهه ددديهزمدددال هتلثييدددعهيةلبددداهيعه يددداتهه-3

هيخليلاهة يايي  ه ه ل هة اههه ا تهلمته.ه

ة  هءه ا تيجيأهيحه هةيعهة ت   د هة اييد هةمهي درهخدليجهة  د بهة د هة تلثيدعهه-4

هة ايييعهير كهي هةجيهيضحهة  ظلماتهة تلثييعهييضحهة ت    ه.

ة تلثييدددعههي هة دددتل اءهيدددحهة ياييددد  هيةتهةلةتههي ا بدددعه ددديهجية دددبهة ايييدددعه-5

هة تلثييعهةاا تهف هةهةلةتهة تلثيعهية تايي هةيهف هة يهةلته

ه
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 References المراجع

هة يلةجحهة الثيعهد
هتلثيعة (هتقيي هيهالةتهة تهلمته هته ا به ييعه3332أ يهة ض ااته،هز لماه.ه)ههههههههههه

يجيعهه- يتلثيعهية لقافعهية ايي ة ي يل ه.ههههههههههة يجيعهة ايييعه يتلثيع.هة ي ظيعهة الثيعهة يه  ع
هههههههبيييعهي  يع

(.هة بدددلةذهة تلثددديم،هأ يدددااهيأ دددا  ب.هيؤ  دددعه يددداه ه2002ة  دددلة ي ،هبددده ا ه دددهلمه)

ه.3 يهلة اتهة جايايعهية  بلهية تيزمح،هةلثه،ها

ه.هه  يهة يلبههة تلثيم،ه)تههةله بلهيتهتالمخهبي هة اتاب(.أ يهصزة ع،ه ي اء

(.هة بدددلةذهة تلثددديمهأ دددا   أه2003ة خ  دددب،هئ دددلة ي هيا ددد  ،هة خ  دددب،هأيددديهة دددلة ي ه)

ه.33يت  يقاتأ،ههةله  ه يه ي بلهية تيزمح،هبيا ،ها

ه(.هت جي هة بلةذهة تلثيم،هيقا عهفاهل ي عهة لأمهةألله يع.3333ة  اجح،هياجهه)
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 ددافن،هي يدديهه)؟؟؟؟(.هة  ددهةعهفدداهة بددلةذهة تلثدديمهية هةل هة يهل دديع،ههةلهة  ل ددا ،ه

هةلثه.

ة اق يا،هلا مه  هلةبه،هة  لثا،هب ههة ي  د  ه د هب دههة دل ي ،هة ي  دلم،هخيدعه د ه

(.ه بدددددي هة بدددددلةذهة تلثددددديمه2002فددددد م،هة لددددديم ا،هب دددددههة  ددددد  ه ددددد هة دددددلة ي ه)

هجاياعهة ييكه ايه.ه–،ه ييعهة تلثيعهيت يلا،ههيل هة يبلف  هة تلثيم  
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