2019  ٌغنر،)4(  تٌؼذد،15  تجملٍذ، رلٍر أحبثض وٍْر تٌرتخْر تٕعثعْر
)*(

ٌٍَج تٌظف تًٕي تدلصٌعؾ يف ِثدذ تٌؼٚأظش تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر يف شؼذًّ تٌفيُ تخلثؿا ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر ٌذٍ ؿ
ِ أًِ فصثؾ تٌؼدثؼ.د.َ.أ

ِِظـفَ سّثع تٌفشوثـ

ؿفثيٙ لغُ سّثع ت/  وٍْر تٌرتخْر تٕعثعْر/ ًؼثِؼر تدلٌط
)2019/8/18  لدً ٌٍنشش يف، 2019/7/17 (لذَ ٌٍنشش يف
0ٍِخض تٌدفط
 ًٌصفمْك.ًٌٍَي تدلصٌعؾ يف ِثدذ تٌؼٙج تٌظف تّٚيذف تٌدفط تحلثيل ٌٍصؼشف ػٍَ تظش تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر يف شؼذًّ تٌفيُ تخلثؿا ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر ٌذٍ ؿ
)ؿثٌدث يف تجملٌّػر27(  خٌتلغ، )ؿثٌدث54( وّث تعصخذَ تٌصظُّْ تٌصؽشّيب رً تجملٌّػصني (تٌصؽشّدْر ًتٌؼثخـر) ًخٍغ ـؽُ تٌؼْنر، ىذف تٌدفط ًػغ تٌدثـعثٔثْ فشػْر طفشّر
، ًيٙ ِٓ [تٌصفظًْ تٌذستعِ دلثدذ تٌؼٌٍَ ٌٍىٌسط تٚ وّث لثَ تٌدثـعثْ خإؼشتء تٌصىثفإ خني تجملٌّػصني يف ػذد ِٓ تدلصغريتز ًىِ و، ) ؿثٌدث يف تجملٌّػر تٌؼثخـر27( ً تٌصؽشّدْر
خصدثس تٌصشخْظِ خثدلفثىُْ تٌيت ّؼّيثٙخؼذىث مت شمذُّ ت، ػصْثدّرًٙتٌصفظًْ تٌذستعِ ٌٖخٌّني] لثَ تٌدثـعثْ خصذسّظ تجملٌّػصني ًفك تٌـشّمر ت،  ًتٌؼّش تٌضِين خثٕشي ش،ًَتدلؼذي تٌؼث
ً حبغحٌْٚصُ خؼذىث شؼذًّ تدلفثىُْ تخلثؿةر و، ػصّثد ػٍَ تٌذستعثز تٌغثخمر ًتستء تخلربتءٙ) فثوعش وّفثىُْ خثؿةر خث% 33(  ًخؼذ تٌصظفْؿ تػصّذ تٌدثـعثْ ػٍَ ٔغدر،تٌذسط
دًتز ًػشػيث ػٍَ تحملىّنيٙغشتع تٌغٌٍوْر ًتٙ ًمت تػذتد تخلـؾ ًت.ػصْثدّرًٙتجملٌّػر تٌؼثخـر شذسط ًفك تٌـشّمر ت، تجملٌّػر تٌصؽشّدْر شذسط ًفك تحملـثز تٌؼٍّْر، رلٌّػصو
عرتتشْؽْثز تحلذّعر يفًٙيف ػٌء تٌنصثبػ تٌيت ـظً ػٍْيث تٌدثـعثْ فثْ ىنثن رلٌّػر ِٓ تدلفثىُْ رتز تٌفيُ تخلثؿا جيح ششخْظيث ًتؼشتء شؼذًّ ػٍْيث ًتػصّثد تٌـشق ًت، ًتخلربتء
.ؼيثٚػ

The Effect of Scientific Stations Strategy in Developing Learning Processes for the
1st Intermediate Students in Sciences Subject
Abstract:
The current research aim at knowing the effect of scientific stations strategy in developing learning
processes for the 1st intermediate students in sciences subject, and to achieve this aim, the researcher set three zero
hypotheses, also she used the experimental design (experimental and control) groups, the sample consists of (54)
students, (27) students for the experimental group and (27) for the control group. Also the researcher made the
equivalence between the two groups in the number of variables: (academic achievement of sciences subject, first
course, general average, age with months, academic achievement of parents, and pre-test of learning processes),
plans and behavioral matters were prepared and they were seen by the experts, in the light of the results, the
researcher recommends to depend on modern strategies like stations strategy in teaching; for its importance in
developing learning processes for the students.

ًيٙ(*) حبط ِغصً ِٓ سعثٌر ِثؼغصري تٌدثـط ت
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تؼشٍ تٌدثـعثْ ِمثخٚز ِغ ػذد ِٓ ِذسعِ ًِذسعثز ِثدذ
تٌؼٌٍَ يف تحملثفظر ،فؼ ٚػٓ ػذد ِٓ تدلششفني تٌرتخٌٌّْ تدلخصظني

أوذز تٙجتثىثز تدلؼثطشذ يف شذسّظ تٌؼٌٍَ توذز ػٍَ

يف ِثدذ تٌؼٌٍَ  ،تٌزّٓ أوذًت خأْ ىنثن ػذد ِٓ تدلفثىُْ شىٌْ رتز

تٙىصّثَ خثدلفثىُْ تٌؼٍّْر ًشذسّغيث  ْٙتدلفثىُْ ىِ تٌيت حتمك

فيُ خثؿا ٌٍـٚج ً،ػذَ لذسذتُ ػٍَ فيّيث خشىٍيث تٌظفْؿ.

ِؼنَ ٌٍّثدذ تٌؼٍّْر ،خؼىظ ِىٌٔثز تٌؼٍُ تٙخشٍ تدلصّعٍر خثحلمثبك

ًتْ شذسّظ تٌؼٌٍَ ِٓ غري شظفْؿ تدلفثىُْ رتز تٌفيُ تخلثؿا

ًتٌمٌتٔني ًتٌنظشّثز ً ،وّث ششري ِؼظُ تٌذستعثز تىل تمهْر تدلفيٌَ

ّإدُ تىل عٍغٍر ِٓ تدلفثىُْ تخلثؿةر ٌذٍ تدلصؼٍُ ًّ،ىٌْ تِٙش

تٌؼٍِّ يف تٌدنْر تدلؼشفْر  ْٙتدلفيٌَ غثٌدث ِث ّدمَ يف تٌزتوشذ خؼْذذ

توعش خـٌسذ ترت وثْ ٌذٍ تدلصؼٍُ ِفثىُْ ػٍّْر خثؿةر  ٙدتس

تدلذٍ ،شلث ّىغح تدلصؼٍُ تـصفثظث ؿٌّ ٚهبثًّ ،شٍ وِٓ ٚ

ٌٍؼٍُ خظٍر(.تحملْغٓ . )97 02007،

ششًخشّذغ ً ،خثًًّ ( )2000تْ تٌـثٌح حيؼش تىل تٌذسط ً ،ىٌ

ًميىٓ شٍخْض ِشىٍر تٌدفط تحلثيل خثٌغإتي تٙشِ -0

حيًّ ِؼو سلضًٔث ِٓ تٙفىثس ً تدلؼٌٍِثز تٌؼٍّْر ًتخلربتز

ِث ىٌ تظش تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر يف شؼذًّ تٌفيُ تخلثؿا

تٌشخظْر تٌغثخمر ،ػٍَ ػىظ ِث ّظنو تدلذسعٌْ– تْ تٌـٚج

ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر ٌذٍ ؿٚج تٌظف تًٙي تدلصٌعؾ يف ِثدذ تٌؼٌٍَ

ِعً تٌٌسلر تٌدْؼثء ٙ ،حيٌٍّْ تُ ِفثىُْ ػٓ تٌذسط  ،خً تهنُ

ظثْٔث 0أمهْر تٌدفط

جيح تْ ّذسوٌت تْ تٌـٚج حيٌٍّْ رلٌّػر ِٓ تدلفثىُْ ِنيث ِث ىٌ
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Importance Of The

طفْؿ ًِنيث ِث ىٌ خثؿا ًغري ِىصًّ ً ،تٌيت ِٓ تدلصٌلغ تْ

ّشيذ شذسّظ تٌؼٌٍَ يف ًلصنث تحلثػش ً،ػٍَ تدلغصٌٍ تٌؼثدلِ،

شصؼثسع ِغ ِث ّمٌَ تدلذسط خصذسّغو ذلُ ِٓ ِفثىُْ ؼذّذذ(تِدٌ

شـٌست ؼزسّث دلٌتودر سًؾ تٌؼظشًّ ،غصّذ رٌه ِٓ ؿدْؼر تدلثدذ

عؼْذٌُ )81 02011،زت ًؼذ تٌدثـعثْ أٔو ِٓ تٌؼشًسُ

رتذتث ،تر ذلث ششوْديث تخلثص تٌزُ ميْضىث ػٓ ؿدْؼر تدلٌتد

تٙىصّثَ خصشخْض تدلفثىُْ تٌغثخمر ٌذٍ تٌـٍدر ٌ،ىِ ّصُ شمذُّ ِث

تٙخشٍ(،ػـث تٌٍرًٔ)13 0 2010،ظشت ٕمهْر ِثدذ تٌؼٌٍَ ،شمغ ػٍَ

ىٌ ِنثعح ذلُ ،ف ٚميىٓ تْ ّىٌْ ىنثن شؼٍُْ ِفثىُْ خشىً

ػثشك تدلذسط ِيّر ٔمً تدلؼثسف ًتدلؼٌٍِثز تىل مجْغ تدلصؼٍّني

طفْؿ ٌٍّفثىُْ رتز تٌفيُ تخلثؿا ِٓ دًْ تٌصشخْض ذلث ً ،لذ

ًشعمْفيُ ٌزٌه ظيشز ػذذ زلثًٙز ػذّذذ ِٓ تدليصّني خـشتبك
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شذسّظ تٌؼٌٍَ ٙعصخذتَ ؿشتبك شذسّغْر ًتعرتتشْؽْثز ـذّعر

ًخشّـر تٌشىً ( ً ) Vغريىث ِٓ تٙعرتتشْؽْثز ًتٌنّثرغ تٌيت

شغصـْغ تٌصؼثًِ ِٓ خٚذلث ِغ تٌىُ تذلثبً ِٓ تدلؼٌٍِثز ًتدلؼثسف

تظدصس فثػٍْصيث يف حتظًْ تٌـٚج ًشنّْر دتفؼْصيُ ضلٌ تٌصؼٍُ

ًتدلفثىُْ حبْط ّىٌْ ِٓ تٌغيً ػٍَ تدلصؼٍّني فيُ ًتدستن

ًـح تٙعصـٚع ًتوصغثج تدلفثىُْ تٌؼٍّْر ًغريىث.

ٌٍّؼٌٍِثز ًحتفضىُ ػٍَ ٔمً ًتعصخذتَ شٍه تدلؼثسف ًتٌمذسذ ػٍَ

ًػنذ تحلذّط ػٓ تٌؼٌٍَ ًتٌرتخْر تٌؼٍّْر شربص تمهْر تدلفثىُْ

ٌِتؼير تدلشىٚز تٌيت شٌتؼييُ ًشؼْك شؼٍّيُ حبْثذتُ

تٌؼٍّْر  ،خٌطفيث تٌٌـذتز تٌدنثبْر يف تٌؼٌٍَ ِٓ خٚذلث شغيًْ

تٌٌِْْر(تٌغشتغ)5 02013،

ػٍّْيت تٌصفىري ًتٌصمظِ ًِٓ ىنث ؼثء تٌصأوْذ ػٍَ ػشًسذ

ًيف تٌفرتذ تٙخريذ ظيشز تحلثؼر تىل خنثء منثرغ ًًػغ

تعصخذتَ تدلفثىُْ يف ػٍّْيت تٌصؼٍُْ ًتٌصؼٍُ  ٙهنث شصؼّٓ تٌصٌعْغ

تٙعرتتشْؽْثز تحلذّعر تٌيت ذتذف تىل تٌنيٌع خصذسّظ تٌؼٌٍَ

يف تفثق تدلؼشفر ًتظشتبيث ًشغيًْ ػٍّْر شدثدي تدلؼٌٍِثز ًتٙشظثي،

ًشـٌّشه ًحتذّعو  ،دتعً رٌه خدنثء ِنثىػ ـذّعر ٌٍؼٌٍَ ًتسعثء

ًتدلفثىُْ ىِ ِٓ تىُ ٌٔتشػ تٌصؼٍُ تٌيت خٌتعـصيث ّصُ شنظُْ تدلؼشفر

ؿشق ًتجتثىثز ًتػفر يف ِْذتْ شذسّظ تٌؼٌٍَ ً،تٌيت ِٓ شثهنث

تٌؼٍّْر يف طٌسذ رتز ِؼنَ ًىِ تٌؼنثطش تدلنظّر ًتدلدثدئ

تٌنيٌع خثجلٌتٔح تٌفىشّر ًتٌصفظٍْْر ًتٌمّْْر يف ِشتـً تٌصؼٍُْ

تدلٌؼير ُٕ ِؼشفر ػٍّْر ّصُ توصغثهبث يف لثػر تٌذسط ًتدلخصرب.

تٌعٚض ،تٙخصذتبْرً ،تدلصٌعـر ًتٙػذتدّر ،فظيشز يف تٙدج

(ِثصْ )130 02008،

تٌرتخٌُ ًتجتثىثز ـذّعر يف شذسّظ تٌؼٌٍَ (ػـثتهلل-13 02010،
)20

ًّإوذ لـثِِ ( )2007خثْ ػٍّْر شىٌّٓ تدلفيٌَ ػنذ تٌـٍدر
شث خز ًلصث تؿٌي ِٓ ـفظيُ ٌٍفمثبك وّث تهنث تطؼح ِنيث ،تر

ًلذ تعصخذِس تٌؼذّذ ِٓ تٌنّثرغ ًتٙعرتتشْؽْثز

حيصثغ تٌـثٌح ػنذ شىٌّٓ تدلفثىُْ تْ ّدفط ػٓ ٔمثؽ تٌصشثخو

تحلذّعر ٌصذسّظ ِثدذ تٌؼٌٍَ ً،تٌيت شٌوذ ػٍَ ػشًسذ تشرتتن تدلصؼٍُ

ًتٙخصٚف ًتٌصنظُْ ًتٌصٌـْذ ٌٍصٌطً تىل ِث ّشخؾ خني تحلمثبك

يف تٌؼٍّْر تٌصؼٍّْْر ،حبْط ّىٌْ ٌو دًس تجيثخِ ًػذَ تٙػصّثد

ًتخلشًغ مبفيٌَ ٌزٌه جيح تْ ّث خز خؼني تٙػصدثس شضًّذ تٌـٍدر

ػٍَ تٙعثٌْح تٌمذمير تٌيت جتؼً تٌـثٌح عٍيب ِصٍمِ فمؾ ٌٍّؼشفر

خثدلؼٌٍِثز تٌؼٍّْر تدلنظّر ًتدلرتتخـر ًتْ ّغصؼًّ تدلذسط ؿشتبك

ًِنيث تعرتتشْؽْر ـٌع تٌغّه ًتعرتتشْؽْر تٌدْس تٌذتبشُ

شذسّظ ػذذ ِغ تٌصث وْذ ػٍَ تعصؼّثي تدلفيٌَ تٌؼٍِّ ِٓ ـني ٕخش
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أظش تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر يف شؼذًّ تٌفيُ تخلثؿا ٌٍّفثىُْ

تظنثء تٌصذسّظ ِغ تٙخز خؼني تٙػصدثس ػٍّْر سخؾ تدلفثىُْ خثٌٌتلغ

تٌؼٍّْر ٌذٍ ؿٚج تٌظف تًٙي تدلصٌعؾ يف ِثدذ تٌؼٌٍَ.

ًتٌدْةر تحملْـر ًتخلربذ تٌغثخمر(لـثِِ،لـثِِ)215 02007،

ستخؼث 0فشع تٌدفط

شلث شمذَ ميىٓ خٌٍسذ أمهْر تٌدفط تحلثيل خثٌنمثؽ تٙشْر-0

Hypotheses Of The

-0 Research

 -1أمهْر تدلشـٍر تٌذستعْر لْذ تٌذستعر ًىِ تدلشـٍر تدلصٌعـر

ٌٍصفمك ِٓ ىذف تٌدفط ًػغ تٌدثـعثْ تٌفشػْر تٙشْر -0

تر شؼذ ِشـٍر شىٌّٓ ًشـٌّش تٌدنْر تدلؼشفْر ٌٍـٚج .

 ٙشٌؼذ فشًق رتز دٌٙر تـظثبْر ػنذ ِغصٌٍ دٌٙر ( )0.05يف

-2أمهْر ِثدذ تٌؼٌٍَ ً ِث شمذِو ِٓ ِؼثسف ًِؼٌٍِثز ًتوغثج

تٌنغدر تدلةٌّر ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر تخلثؿةر يف تٙخصدثس تٌدؼذُ

تٌـٚج تدليثستز ًششؽْؼيُ ػٍَ ِضتًٌر تٔٙشـر تٌؼٍّْر.

ٌٍّؽٌّػصني (تٌصؽشّدْرً ،تٌؼثخـر).

ّ-3صّثشَ ىزت تٌدفط ِغ تٙجتثىثز تحلذّعر يف تٌرتخْر خؼشًسذ

خثِغث 0ـذًد تٌدفط

تٙػصّثد تٌـشق ًتٙعرتتشْؽْثز تحلذّعر يف تٌصذسّظ دلث ذلث ِٓ
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دًس ودري يف سفغ تدلغصٌٍ تدلؼشيف ٌٍـٚج ًششؽْؼيُ ػٍَ تٌصفثػً
ًتدلشثسور ِغ تدلذسط خذ ِٓ ٙوٌهنُ ِصٍمني عٍدْني دتخً تٌظف
تً تٌمثػر تٌذستعْر.
ّ-4ؼذ ىزت تجليذ تدلصٌتػغ تٔـٚلث ٌٍؼذّذ ِٓ تٌدثـعني ًتدلخصظني
يف رلثي ؿشتبك تٌصذسّظ يف تعصىّثٌو ًشـٌّشه
ظثٌعث 0ىذف تٌدفط

ّصفذد تٌدفط تحلثيل خــــــــــــ -0
-1ؿٚج تٌظف تًٙي تدلصٌعؾ يف ِشوض زلثفظر ْٔنٌٍ ٌٍؼثَ
تٌذستعِ 2019-2018
 -2تٌفظً تٌذستعِ تٌعثِٔ ٌٍؼثَ 2019-2018
-3تٌٌـذشني تًٙىل ًتٌعثْٔر ِٓ وصثج ِثدذ تٌؼٌٍَ تجلضء تٌعثِٔ تدلمشس

Objectives Of The

-0 Research

Limitation Of The

ٌٍظف تًٙي تدلصٌعؾ شأٌْف ت .د لثعُ ػضّض زلّذ ًتخشًْ
(1419-َ2018ه)تٌـدؼر تٌعثٌعر.

ّيذف تٌدفط تحلثيل تىل ِؼشفر -0
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عثدعث 0حتذّذ تدلظـٍفثز 0

Definition Of The

تحملـثز

Terms
تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر

تخشٍ خثجتثه ػمثسج تٌغثػر تً خشىً شذسجيِ ًشصؼّٓ ىزه

Strategy Scientific

Station

تٌٔتع

ظٚظر

(تٌمشتبْر

،تٌٙىرتًْٔر-مسؼدظشّر

،تٙعصىشثفْر )ٌىً ِنيث ىذف خثص هبث حتمك ىذف ِؼني "
تٌفيُ تخلثؿا تً تٌصظٌستز تٌدذٍّر 0Misconception

(2007) Jones -1
"ًىِ ػدثسذ ػٓ رلٌّػر طغريذ ِٓ تٌـٍدر ػرب عٍغٍر ِٓ
تحملـثز شلث ّغّؿ ٌٍّذسعني خثٙػصّثد ػٍَ تٌٌعثبً زلذًدذ شصْؿ
ٌىً ؿثٌح خصأدّر وً تٌنشثؿثز خثٌصنثًج ػرب تحملـثز تدلخصٍفر".

-1ػيري(-0)2009
"شظٌستز ًشفغريتز ًِؼٌٍِثز شٌؼذ يف ػمٌي تٌـٚج ػٓ
تدلفثىُْ تٌؼٍّْر ًتٌيت  ٙشصفك ِغ تدلؼشفر تٌؼٍّْر تٌظفْفر" .
ػيري)20090

)Jones) . 2007

-2ػدذ تٌظثـح ًِـشش (-0)2012

-2تٌدثًُ ًتٌشّشُ(0)2012
ىِ ػدثسذ ػٓ رلٌّػر ِٓ تٔٙشـر تٌؼٍّْر تٌيت ّصُ شلثسعصيث دتخً
تٌظف تً تدلخصرب ِٓ لدً تٌـٍدر تٔفغيُ ًشىٌْ ِنٌػر ِنيث
تٙوصشثفْر ً،تٌمشتبْر ً،تٙعصمظثبْر ً،تٌٙىرتًْٔر ًغريىث ًمت
ًطفيث تّؼث ػٍَ تهنث رلٌّػر ِٓ تٌـثًٙز دتخً غشفر تٌظف تً
تدلخصرب وً ؿثًٌر ىِ زلـر ذلث ٔشثؿيث تخلثص.

"ىِ شٍه تدلفثىُْ تدلغٌٍؿر تٌيت ميصٍىيث تٌـٍدر يف خنْصيُ تٌؼمٍْر
ٔصْؽر تٙدستن ًتٌفيُ تخلثؿا ٌٍؼٚلثز تٌمثبّر خني تٌظٌتىش
ًتٙـذتض ًتحلمثبك تدلششدـر خثدلفثىُْ"(ػدذ تٌظثـح ًِـشش
)20120
تٌصؼشّف تٙؼشتبِ ٌٍفيُ تخلثؿا0
تٙفىثس تً تدلؼٌٍِثز تدلصىٌٔر ٌذٍ ؿٚج تٌظف تًٙي تدلصٌعؾ

تٌصؼشّف تٙؼشتبِ ٙعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر -0
ىِ رلٌّػر ِٓ تٔٙشـر ًتٙؼشتءتز تٌصذسّغْر تحلذّعر تٌيت شؼشع
ػٍَ تٌـٚج خٚي تٌذسط تٌٌتـذ جتؼً تٌـثٌح ّنصمً ِٓ خٚي
ىزه تٔٙشـر ِٓ تجملشد تىل تدلٌٍّط ًّمٌَ تدلذسط فْيث خذًس

(ػْنر تٌدثـعثْ )ػٓ تدلفثىُْ تٌؼٍّْر تٌيت شؼّيث تٌٌـذشني تًٙىل
ًتٌعثْٔر يف ِثدذ تٌؼٌٍَ(تٌىصثج تدلمشس) ًتٌيت  ٙشصفك ِغ تدلفيٌَ تٌؼٍِّ
تٌظفْؿ ًتٌيت عْصُ ششخْظيث ِٓ خٚي تٙخصدثس تٌصشخْظِ

تدلششف ػٍَ شٍه تحملـثز ًّنصمً تٌـٚج خٚذلث ِٓ زلـر تىل
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ِظـفَ سّثع تٌفشوثـِ ً أ.َ.د .أًِ فصثؾ تٌؼدثؼِ 0أظش تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر...
ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر تٌزُ تػذه تٌدثـعثْ ًخثٙػصّثد ػٍَ تٌنغدر تدلةٌّر

ّصٚءَ ِغ ؿدْؼر تدلٌلف تٌصؼٍِّْ ًتدلصؼٍّني ًتٌٌلس تدلصثؾ ًِٓ،

تٌيت ـذدىث تدلخصظٌْ ًىِ (ّ)%33ؼصرب فْيث تدلفيٌَ خثؿةث.

ىزه تٌٔٙتع ىِ0

تخلٍفْر تٌنظشّر0

-1تحملـر تٙعصىشثفْر 0ختصض ىزه تحملـر خثٕٔشـر تدلخصربّر تً

تً 0ًٙتحملـثز تٌؼٍّْر ( (Scientific station

تٌؼٍّْر تٌيت شصـٍح تؼشتء جتشخر ِؼْنر ّ ٙغصغشق شنفْزىث ًلصث

0strategy

ؿٌّ.ٚ

شؼذ تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر تـذٍ تعرتتشْؽْثز

-2تحملـر تٌمشتبْر 0شؼصّذ ىزه تحملـر ػٍَ ذتْةر تدلذسط ٌٍّثدذ

تٌصذسّظ تحلذّعر ًىِ ِٓ تعرتتشْؽْثز تٌصؼٍُ تٌصؼثًًِٔ ،ذلث تمهْر

تٌمشتبْر لذ شىٌْ ٔض ِٓ تٌىصثج تً ِٓ رلٍر ششخٌّر ذتذف تىل

ودريذ يف شذسّظ تدلٌتد تٌؼٍّْر خثطر تٌؼٌٍَ ،تر تْ ؿدْؼر ِثدذ

شىٌّٓ ؿٍدر ِغصمٍني ٌذّيُ تٌمذسذ ػٍَ تعصخشتغ تدلؼشفر ِٓ

تٌؼٌٍَ تهنث جتّغ خني ؼثٔيب تدلؼشفر ( تٌنظشًُ ،تٌؼٍِّ) ً،تْ ىزه

ِظثدسىث ًّىٌْ ٌذّيُ ِيثسذ تٙعصمٚي يف تٌصؼٍُ.

تٙعرتتشْؽْر حتثًي تجلّغ خني ىزّٓ تجلثٔدني ِٓ خٚي تٌٔتع تحملـثز

-3تحملـر تٙعصشثسّر  -0ىزه تحملـر شىٌْ سلظظر ٌٍخربتء

تدلٌؼٌدذ فْيث ًحبغح ؿدْؼر وً دسط  ،لثَ خصظُّْ ىزه تحملـثز

،ـْط ّمف تدلؼٍُ تً تدلذسط يف ىزه تحملـر تً تـذ تٌـٍدر

تٌؼثمل( ؼٌْٔظً ) 2007،رٌه ِٓ تؼً تٌصغٍح ػٍَ ػذَ شلثسعر

تدلصفٌلني تً ؿدْح تً ِينذط ًػنذِث ّظً تٌـٍدر تىل ىزه تحملـر

تٔٙشـر تٌصؼٍّْْر ،ـْط شؼْف ىزه تٙعرتتشْؽْر ؼٌت ِٓ تدلصؼر

ّمذٌِْ تٙعةٍر تىل تخلدري شصؼٍك مبٌػٌع تٌذسط فّع ٚػنذ تٌصىٍُ

ًتحلشور تٙجيثخْر ٌٍـٚج ِظفٌخث خثٌصؼٍُ ِٓ خٚي شلثسعر شٍه

ػٓ ٌِػٌع تٙعنثْ ِٓ تدلّىٓ تْ ّصُ تٙعصؼثٔر خـدْح تٙعنثْ

تٔٙشـر (.تِدٌ عؼْذُ)125 02011،

وخدري يف ىزه تحملـر ّمذَ تٌْو تٌـٚج تٙعةٍر ًّدذأ خثٗؼثخر

أٌٔتع تحملـثز تٌؼٍّْر-0

ػٍْيث ً،يف ِعً ىزه تحملـر ّصُ تٙـصىثن خني تدلصؼٍّني ًتخلدري شلث

ٌّؼذ ػذذ تٌٔتع ِٓ تحملـثز تٌؼٍّْر ّؼصّذ شظّّْيث ػٍَ ٌِػٌع

ّضّذ ِٓ ِذتسويُ ـٌي تجلٌتٔح تٌصـدْمْر ٌٍّثدذ تٌؼٍّْر.

تٌذسط ًميىٓ تٌذِػ خني زلـصني تً توعش ٌىِ ّصُ شظُّْ منٌرغ

-4تحملـر تٌٙىرتًْٔر -0يف ِعً ىزه تحملـر حيصثغ تدلذسط تىل
ؼيثص ـثعٌج تً تّٙدثد ،فْصُ ػشع ِمـغ طغري ـٌي ٌِػٌع
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خشىً ِغصمً ًحبذ تدَٔ ِٓ

تٌذسط خثٙعصؼثٔر خربٔثِػ تٌدٌس خٌّنس تً ِشثىذذ فذٌّ خغْؾ ،تً

تْ ّىٌٍّت تٔٙشـر خأٔفغيُ

تٌدفط ِٓ خٚي تٔٙرتٔس ،حبْط ّ ٙصُ تعصغشتق ًلصث

تٌصؼٍّْثز.

ؿٌّ(.ٚتٌشٌْ ً،تٌشْدثًُ)20 02016،

د-تػذتد زلصٌٍ تحملـر حبْط ّىٌْ خغْؾ ًًتػؿ لذس تِٙىثْ

-5تحملـر تٌظٌسّر  -0حتصثغ ىزه تحملـر تىل رلٌّػر ِٓ تٌظٌس

ًِ،شتػثذ تٌصذسغ يف ِغصٌٍ تٔٙشـر تٌؼٍّْر حبْط شصنثعح ِغ

تٌيت ّصُ شمذمييث تِثَ تٌـٚج ٌىِ ّصُ شظففيث ،شغثػذ ىزه تحملـر

لذستذتُ ًتمنثؽ شؼٍّيُ.

ػٍَ شمشّح تدلفثىُْ تٌؼٍّْر ًتخلربتز تحملغٌعر تىل ترىثْ تدلصؼٍّني

ه-شمغُْ تدلصؼٍّني ػشٌتبْث تىل رلٌّػثز ًّ،صٌلف ـؽُ تجملٌّػر

ًؼؼٍيث تلشج تٌْيُ ً .ىنثن زلـثز تٌغّؼْر ًِ،صفف تٌشّغ

ػٍَ تِٙىثْٔثز تدلصثـر ً،ـؽُ تٌمثػر تً تدلخصرب(.عٍّْثْ

ً،زلـر تٌنؼُ ًت.ٙ

.)38 02015،

خـٌتز تػذتد تحملـثز تٌؼٍّْر-0

ًلذ تػصّذ تٌدثـعثْ ػٍَ تخلـٌتز تٌغثخمر ػنذ شـدْك

روش (عٍّْثْٔ )2015،م ٚػٓ (ؼٌٔض) تْ خـٌتز تٙػذتد

تٙعرتتشْؽْر.

ٌٍّفـثز تٌؼٍّْر شصّعً يف-0

خـٌتز تٌصـدْك ٙعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر0

أ-حتذّذ تدلٌػٌع تدلشتد شذسّغو خثحملـثز ًحتذّذ أىذتفو.

ىنثن ظٚض خـٌتز سبْغْر يف شـدْك تعرتتشْؽْر تحملـثز ًىِ

ج-تػذتد تٙدًتز ًتدلؼذتز ًتِٙىثْٔثز تٌٚصِر ٌصنفْز تٔٙشـر

وّث ٍِّ0

ِ،عً تٌؼشًع تٌصمذميْر ًتٌفذٌّتز ًتٌظٌس ًغريىث.

-1تٌصؽٌتي ػٍَ وً تحملـثز0

غ-شمشّش ٌٔػْر تٔٙشـر تٌيت ِٓ تدلّىٓ شنفْزىث خثحملـر ً،ػٍْو تْ

ترت وثٔس تحملـر حتصثغ تىل لس لظري ٗصلثصىث ،فّٓ تدلّىٓ

ّذسط تخلْثستز تدلصثـر ؼْذت ٌصنثًي تدلفيٌَ ِٓ أوعش ِٓ ؼير

شظُّْ 6زلـثز سلصٍفرًّ ،ىٌْ تٌفظً ِمغُ تىل رلٌّػثز ِٓ(

ًتوعش ِٓ صتًّر ً،ىنث جيح ػٍْو تْ ّذسن أْ ىنثن خؼغ تحملـثز

 )6-4ؿٚج يف وً رلٌّػر ،ظُ شدذت تجملٌّػثز خثٌصٌصع ػٍَ شٍه

عصفصثغ تىل شٌتؼذه خشىً ِغصّش ً،تٌدؼغ تٙخش ميىٓ ٌٍّصؼٍّني

تحملـثز ،وً رلٌّػر ػٍَ زلـر ِثًّ ،مٌَ تدلؼٍُ خصفذّذ ًلس لذ
ّظً تىل  5دلثبك ٌ،ىِ ّأِش خؼذىث تٌـٚج خثٔٙصمثي تىل تحملـر
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ِظـفَ سّثع تٌفشوثـِ ً أ.َ.د .أًِ فصثؾ تٌؼدثؼِ 0أظش تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر...
تٌصثٌْر ،ـْط شدذت وً رلٌّػر خثٔٙصمثي تىل تحملـر تٌيت شمغ ػٍَ

لثَ خؼٍّو يف تحملـر تٌيت صتسىث ً،خزٌه ّصُ شدثدي تخلربتز فّْث

ميْنيث أً ػٍَ ّغثسىث ،ـغح تٌمثٌْٔ تٌزُ ّؼؼو تدلؼٍُ يف خذتّر

خْنيُ(.تدلؼثػْذُ )45 02016،

تحلظر ٌ،صّىط وً رلٌّػر خثحملـر تجلذّذذ دلذذ  5دلثبك تّؼث

ظثْٔثً 0تٌفيُ تخلثؿا (تٌصظٌستز تٌدذٍّر)0

ًخؼذىث شنصمً تىل تحملـر تٙخشٍ ًىىزت ،ظُ شؼٌد تجملٌّػثز تىل

تٌفيُ تخلثؿا (تٌصظٌستز تٌدذٍّر)-0
تىصّس تٌنظشّر تٌدنثبْر خثٌؼذّذ ِٓ تٌؼٌتًِ ِنيث تٌؼٌتًِ

أِثونيث ًّ،دذأ تدلؼٍُ مبنثلشر ًسلر تٌؼًّ ًِ،نثلشر ٔصثبػ تجملٌّػر
يف وً زلـر ،خؼذىث ّغٍك تٌنشثؽ.

تٌذتخٍْر تٌيت ذلث شأظري ػٍَ تدلٌتلف تٌصؼٍّْْر ،وثدلؼشفر تٌمدٍْر

-2تٌصؽٌتي ػٍَ ٔظف تحملـثز -0

(تٌغثخمر) ٌٍّصؼٍُ ًلذسشو ػٍَ تٌفيُ ً،وْفْر شفىريه ٌٌٍطٌي تىل

يف خؼغ تٌذسًط حتصثغ خؼغ تٔٙشـر تىل ًلصث توعش ِٓ5

تٌفيُ تٌظفْؿ ٌٍّفيٌَ تٌؼٍِّ ،تر تْ تٌفيُ تٌؼٍِّ تٌظفْؿ ٌٍّفيٌَ

دلثبك ،فٍْؽأ تدلؼٍُ تً تدلذسط تىل تخصظثس ػذد تحملـثز تىل

ّشىً ؼضءت ِيّث يف تٌؼٍّْر تٌصؼٍّْْر ،وّث ًششوض تٌدنْر تدلؼشفْر

تٌنظف خذ ٙتْ دتش تجملٌّػثز ػٍَ 6زلـثز ّصُ تدلشًس ػٍَ 3

ٌٍؼٍُ ػٍَ تدلفثىُْ تٌؼٍّْر ًىِ شؼصرب ًـذتز خنثء ٌىً رلثي ِٓ

زلـثز فمؾ ،ـْط ّصُ شظُّْ زلـثز ِصشثهبر ٌىً ٔشثؽ

رلثٙز تٌؼٌٍَ تدلخصٍفر ًمبث ّصفك ػٍْو تٌؼٍّثء ً،ػٓ ؿشّك تدلفثىُْ

زلـصثْ ِع ٚزلـصثْ لشتبْصثْ ًزلـصثْ تٌىرتًْٔصثْ ًىىزت

ّصُ تٌصٌتطً خني تٙفشتد يف تجملصّغ ،ت ٙتٔو يف تٌىعري ِٓ تٙـْثْ

فْغصغشق تدلىٌض يف وً زلـر لشتخر تي( )10دلثبك .

شصىٌْ ٌذٍ تٙفشتد شظٌستز (فيُ خثؿا) شمف وفثؼض تً ِثٔغ

-3تٌصؼٍُْ تجملضأ-0

دتنغ ِشًس تدلؼشفر تٌؼٍّْر تجلذّذذ ً،ششصس ششتخـيث ِغ تدلؼشفر

ّصُ تعصخذتَ ىزت تٌصظُّْ ػنذِث ّىٌْ ىنثن ـثؼر تىل

تٌغثخمر يف ػمٌي تدلصؼٍُ .

تخصظثس تٌٌلس ،ففِ ىزت تٌصظُّْ ّمٌَ تٌـثٌح خٍؼح دًس تدلؼٍُ

ؿشق تٌىشف ػٓ تدلفثىُْ رتز تٌفيُ تخلثؿا-0

تً تدلذسط ،تً دًس تدلدؼٌض ،ـْط ّضًس وً ػؼٌ ِٓ تػؼثء

ىنثن ػذد ِٓ تٌـشق تٌيت شغصخذَ ٌٍىشف ػٓ تٙخـثء

تجملٌّػر زلـر ًتـذذ فمؾ ،ظُ جيصّؼٌْ تػؼثء تجملٌّػر تٌٌتـذذ

تدلفثىّْْر يف تٙدج تٌرتخٌُ ِنو ِث تشثس تٌْيث وً ِٓ

خؼذ تٔصيثء تٌٌلس تحملذد ٌىِ ّذيل وً ًتـذ ِنيُ مبث شثىذه تً

( تذلنثبِ ً،2007،تخلـثّدر ًتخلًًٍْ )2002،ىِ وّث ّث شِ-0
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-1خشتبؾ تدلفثىُّْ 0صُ ِٓ خٚذلث تػـثء ٌٍـثٌح رلٌّػر ِٓ

ؿشق ػٚغ تٌصظٌستز تخلثؿةر-0

تدلفثىُْ ًّ،ـٍح ِنو ػًّ خشتبؾ ذلث تً شىٍّر تخلشتبؾ.

ىنثن ػذذ ؿشق دلؼثجلر تٙخـثء تدلفثىّْْر ِٓ تخشصىث ِثّثشِ-0

-2تٌصذتػِ تحلش( ّ 0)conseftmapsمٌَ تدلؼٍُ خإػـثء

-1تٙعصمظثء ًتٙوصشثف 0شمٌَ ىزه تٌـشّمر ػٍَ تٌنظشّر تٌدنثبْر

ِفيٌِث ِؼْنث ًّ،ـٍح ِنو وصثخر أورب ػذد شلىٓ ِٓ تٌصذتػْثز

يف تٌصذسّظ ،تر شإِٓ تٌنظشّر ػٍَ ػشًسذ لْثَ تٌـثٌح خدنثء

تحلشذ تٌيت ختـش ػٍَ خدثٌو ـٌي ىزت تدلفيٌَ يف ًلس زلذد ِعً

ِؼٌٍِثشو خنفغو ِٓ خٚي ِشًسه مبؽٌّػر ِٓ تخلربتز ًتدلٌتلف

تػـثء تٌـثٌح ِفيٌَ تٙخصضتي ًّـٍح ِنو وصثخر تورب ػذد شلىٓ ِٓ

تدلخصٍفر تٌيت شغثػذه ػٍَ توصشثف تدلؼثِٔ ًتٌفيُ ً،شؼذ ىزه

تٌىٍّثز ـٌي رٌه تدلفيٌَ.

تٌـشّمر ِٓ ؿشق تٌؼٚغ تجلْذذ ًرٌه ٌىٌهنث شغثػذ تٌـثٌح ػٍَ

-3تٌصظنْف تحلش(  0)freesortrankشؼصّذ ىزه تٌـشّمر ػٍَ

تٌمْثَ خثدليثَ تٙشْر:

تػـثء تٌـثٌح ػذدت ِٓ تدلفثىُْ ًّـٍح ِنو شظنْفيث خأوعش ِٓ

سخؾ خني تدلؼٌٍِثز تٌغثخمر خثدلؼٌٍِثز تجلذّذذ ،شـدْك ِث مت شؼٍّو

ؿشّمر دًْ حتذّذ ًلس ِؼني ٌو

يف ٌِتلف ؼذّذذ ،سخؾ ًتجيثد تٌؼٚلر خني تدلفثىُْ ،تػثدذ خنثء

-4تٌشعُ( 0)drawingتر ّىٍف تٌـثٌح خثٌصؼدري ػٓ تدلفثىُْ

تٌفشد ٌٍّفيٌَ ِٓ خٚي تدلؼٌٍِثز ًتٌدْثٔثز تٌيت ـظً ػٍْيث.

تدلٌؼٌدذ ػنذىُ ـٌي ٌِػٌع ِث خثٌشعُِ ،عً سعُ تٌؼٚلر خني

 -2خشتبؾ تدلفثىُْ 0شؼذ تخلشتبؾ تِصذتد ٌنظشّر تًصخً يف تٌصؼٍُ

تٌفمشّثز ًتٌعذّثز ًتٌغنٌسّثز.

رُ ِؼنَ ًّؼذ تٌؼثمل ٌٔفثن ىٌ ستبذ شٍه تخلشتبؾ ًتًي ِٓ لثَ

ًىنثن ؿشق تخشٍ ِعً تٌصفغري ( ً ) explainتدلٍظمثز (

خصظّّْيث ًتعصخذتِيث ًذلث دًس يف ػٚغ ًشؼذًّ تدلفثىُْ تخلثؿةر

ً)postersتٌشعٌِثز تٌىثسّىثشريّر (ً )cartoonشدىر

ًشصىٌْ ِٓ ؼضأّٓ تعثعْني مهث 0تٌؼمذ ًدتعً تدلفثىُْ ،تٙسشدثؿثز

تٌصٌتطً تٌدنثبْر( )structural Networkingتٌيت ّصُ ِٓ

ًدتعً تٌؼٚلر تدلٌؼٌدذ خني تدلفثىُْ .

خٚذلث تخصْثس تٌـثٌح جملٌّػر ِٓ تٌدذتبً تدلؼـثذ يف

-3تدلنثلشثز ًتٌؼشًع تٌؼٍّْر 0هبزه تٌـشّمر ّمٌَ تدلؼٍُ تًٙ

ؼذًي(شدىر).

مبنثلشر تٌـٚج ػٓ تدلفيٌَ ظُ ٌّؼييُ خؼذ رٌه ٗؼشتء تٌصؽثسج
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تٌؼٍّْر تً لْثِو خثٌؼشع تٌصؼٍِّْ خنفغو ًتٌٌطٌي عٌّث ضلٌ تدلفيٌَ

تٙخذتػِ ً ،ػٌجلس تٌدْثٔثز تـظثبْث ًظيشز تٌنصثبػ شفٌق

تٌؼٍِّ تٌغٍُْ.

تجملٌّػر تٌصؽشّدْر يف تٌصفظًْ ًشنّْر تٌصفىري تٙخذتػِ ِمثسٔر

-4تٌصشدْيثزٍّ 0ؽث تدلؼٍُ هبزه تٌـشّمر تىل تعصخذتَ تًؼو

خثجملٌّػر تٌؼثخـر تٌيت شذسط ًفك تٌـشّمر تٙػصْثدّر .

تٌصشثخو ًتٙخصٚف يف تدلفثىُْ تٌؼٍّْر ًتٌغؼِ ٌصمشّح تدلفثىُْ

-2دستعر (0)Dikmenli:2010

ًخثٕخض شٍه تدلفثىُْ تٌغري زلغٌعر ًتٌيت شىٌْ رلشدذ  ٙميىٓ

أؼشّس ىزه تٌذستعر يف ششوْث ً،ىذفس تىل تٌىشف ػٓ

ِشثىذذتث فٍْؽأ تىل تٌصشدْو ِعً ششدْو تٌزسذ خثجملٌّػر تٌشّغْر

تٌصظٌستز تخلثؿةر ٌٍّفثىُْ تٌدٌٌٌْؼْر ٌذٍ تٌـٍدر تدلؼٍّني يف ششوْث

ًششدْو تٌىشذ تٙسػْر خىشذ تٌمذَ  ًِٓ،تدليُ يف ىزه تٌـشّمر تْ

،تشدؼس تٌذستعر

تدلنيػ تٌصؽشّيب ًتدلنيػ تٌٌطفِ ،تعصخذَ

ّصؼشف تدلؼٍُ ػٍَ لذسذ تٌـٚج يف ششدْو تٙشْثء ٕٔو ِٓ تدلّىٓ

تٌدثـعثْ تدتشني ٌصفمْك تىذتف تٌذستعر ،تًٙىل تدتذ (تٌشعٌِثز

تْ شىٌْ ششدْيثز تدلصؼٍّني تفؼً ًتلشج  ٙرىثهنُ ِٓ ششدْيثز

)ًتٌعثْٔر (تدلمثخٍر تٌشخظْر ) ًشىٌٔس ػْنر تٌذستعر ِٓ

تدلؼٍُ (صّصٌْ )22 02002،

()124ؿثٌدث ًؿثٌدر ِٓ وٍْر تٌرتخْر جبثِؼر عٍؽٌق يف ششوْث ً،لذ

تٌذستعثز تٌغثخمر 0

وشفس تٌذستعر ػٓ عٍغٍر ِٓ تدلشىٚز تٌىدريذ فّْث ّصؼٍك

 -1دستعر ـغني ًػدذ تٌىشُّ (0)2015

خثدلفثىُْ تٌيت ختض تٔمغثَ تخلٍْر ً،وزٌه ِث ّصؼٍك خثٔٙمغثَ

تؼشّس تٌذستعر يف تٌؼشتق ً،ىذفس تىل تٌصؼشف ػٍَ تظش

تدلنظف خذ ِٓ ٙتٔٙمغثَ تدلصغثًُ ًتخلٍؾ خني ِشتـً ػٍّْر

تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر يف حتظًْ ِثدذ تٌىّْْثء ٌذٍ ؿٚج

تٔٙمغثَ تخلّٚث ًطؼٌخثز يف شفغري تٌظٌتىش تٌيت شصـٍح فيّث ؼْذت

تٌظف تٌعثِٔ تدلصٌعؾ ًشنّْر شفىريىُ تٙخذتػِ ً،لذ تعصخذِس

دلفثىُْ تٔمغثَ تخلّٚثً .دتس ِمثسٔر تٌنصثبػ ِغ تٌىصثخثز رتز

تٌذستعر تدلنيػ تٌصؽشّيب ،شىٌٔس ػْنر تٌذستعر ِٓ ()70ؿثٌدث ِٓ

تٌظٍر ًشمذَ تٌصٌطْثز ِٓ تدلؼٍّني ًتٌدثـعني ٌٍذستعثز تدلغصمدٍْر

ؿٚج تٌظف تٌعثِٔ تدلصٌعؾ لغّس ػٍَ رلٌّػصني جتشّدْر

ٌٍصغٍح ػٍَ تدلفثىُْ تخلثؿةر ٌذٍ تٌـٚج ًتٌدفط ػٓ

ًػثخـر خثٌصغثًُ ً ،دتعٍس تدًتز تٌذستعر خثخصدثس حتظٍِْ

تعرتتشْؽْثز ِنثعدر ٌصؼذٍّيث

شثٌف ِٓ ( )30فمشذ ِٓ ٌٔع تخصْثس ِٓ ِصؼذد ً،تخصدثس تٌصفىري
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ِإششتز ًدٙٙز -0

تػذتد تخصدثسّٓ تـذمهث تخصدثست لدٍْث ششخْظْث ِٓ ٌٔع تٙخصْثس

-1تذلذف  0شدثّنس تٌذستعثز تٌغثخمر ِٓ ـْط تذلذف فمذ

ِٓ ِصؼذد ً،تٙخش تخصدثس خؼذّث خثعٌٍج تٌصىٍّر.

ىذفس تٌدؼغ تىل ِؼشفر تظش تحملـثز يف تٌصفظًْ ًتٌصفىري فّْث

ِنيؽْر تٌدفط -0

ّصؼٍك خثحملٌس تًٙي تِث دستعثز تحملٌس تٌعثِٔ ىذفس تىل وشف

تً -0ٙتٌصظُّْ تٌصؽشّيب: Experimental design

تٌصظٌستز تٌدذٍّر وذستعر ( ً )Dikmenli:2010دستعر

ّؼذ تٌصظُّْ تٌصؽشّيب تذلْىً تٌغٍُْ ًتٙعرتتشْؽْر تدلنثعدر تٌيت

(ـغني ًػدذ تٌىشُّ) ىذفس تىل شؼذًّ تٌصظٌستز خٌتعـر

شؼدؾ تٌدفط ًشٌطٍو تىل تٌنصثبػ تٌيت ّصُ تٙػصّثد ػٍْيث يف

تعرتتشْؽْر تٌصنثلغ تدلؼشيف ًخٌعنش تٌدنثبِ تِث ىذف تٌدفط

تٙؼثخر

تٌدفط

تحلثيل ىٌ تعصخذتَ تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر يف شؼذًّ تٌفيُ

ًفشػْثشو(تٌؼضتًُ ) 1180 2008،

تخلثؿا .

ػٓ

تٙعةٍر

تٌيت

ؿشـصيث

ِشىٍر

ًتعصنثدت تىل ؿدْؼر تٌدفط تعصخذَ تٌدثـعثْ تٌصظُّْ

-2تٌؼْنر 0شدثّنس ػْنر تٌذستعثز تٌغثخمر ِٓ ـْط تٌؼذد

تٌصؽشّيب رً تجملٌّػصني تدلصىثفةصني رتز تٙخصدثسّٓ تٌمدٍِ ًتٌدؼذُ

ًتجلنظ تِث ػْنر تٌدفط تحلثيل فمذ دتعٍس خـٚج تٌظف تًٙي

ًتٌزُ ّؼُ رلٌّػصني ِصىثفةصني يف ػذد ِٓ تدلصغريتز شصخز

تدلصٌعؾ ًتٌدثٌغ ػذدىُ ( )54ؿثٌدث.

تـذتمهث وّؽٌّػر جتشّدْر شذسط ِثدذ تٌؼٌٍَ ػٍَ

-3تٙدًتز 0شدثّنس تٙدًتز ِنيث تدًتز تدلمثخٍر ًتخصدثستز

تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر يف ـني شصخز تجملٌّػر تٌعثْٔر

تٌصفىري ًتخصدثستز تدلٌػٌػْر ،تِث تدًتز تٌدفط تحلثيل فمذ مت

وّؽٌّػر ػثخـر شذسط تٌؼٌٍَ ًفك تٌـشّمر تٙػصْثدّر وّث يف
تٌشىً تٙشِ ٌّػؿ تٌصظُّْ تٌصؽشّيب ٌٍدفط:

- 917 -

ًفك
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المجموعة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

الطريقة
المحطات

تجريبية

العلمية

للمفاهيم العلمية
ضابطة

للمفاهيم العلمية

االعتيادية

تٌشىً ()1
ّؼشف (ػدثط ًتخشًْ) 2012،ػْنر تٌدفط ػٍَ تهنث

ظثْٔث  0رلصّغ تٌدفط ًػْنصو-0

رلٌّػر ؼضبْر ِٓ رلصّغ تٌدفط ًشلعٍر ٌؼنثطش تٌدفط تفؼً دتعًْ

-1رلصّغ تٌدفط-0
ّؼشف رلصّغ تٌدفط ػٍَ تٔو ػدثسذ ػٓ رلٌّػر ِٓ تٙشخثص

حبْط ميىٓ شؼُّْ ٔصثبػ شٍه تٌؼْنر ػٍَ تجملصّغ خأوٍّو ًػًّ

تً تٌؼنثطش تدلغصيذفني خثٌذستعر ًتٌزّٓ ٔشّذ شؼُّْ ٔصثبػ تٌذستعر

تعصذٙٙز ـٌي ِؼثمل تجملصّغ( .ػدثط ًتخشًْ )218 02012،

ػٍْيُ( .تٌذػّر ًتٌدثشث )27 02013،

ًلذ مت تخصْثس ػْنر تٌدفط خشىً لظذُ ًتٌيت دتعٍس خعثٌّٔر

ًلذ مت حتذّذ رلصّغ تٌدفط تحلثيل ًتٌزُ شىٌْ ِٓ مجْغ

تٌصفذُ ٌٍدنني يف ـِ تٌؼدثؽ ًرٌه ٌ ٚعدثج تٙشْر -0

ؿٚج تٌظف تًٙي تدلصٌعؾ يف ِشوض ِذّنر تدلٌطً ٌٍؼثَ

-1تعصؼذتد تدتسذ تدلذسعر ٌٍصؼثًْ ِغ تٌدثـعثْ ًشمذُّ تٌصغيْٚز

تٌذستعِ(ً )2019-2018تٌدثٌغ ػذدىُ (ٌِ)13482صػني ػٍَ

تدلنثعدر  ٙؼشتء تٌصؽشخر

(ِ)82ذسعر ِصٌعـر ًظثٌّٔر ٌٍدنني ًحبغح تـظثبْر تدلذّشّر

-2تخذتء ِذسعِ ِثدذ تٌؼٌٍَ يف دتخً تدلذسعر تٌصؼثًْ ِغ

تٌؼثِر ٌٍرتخْر يف زلثفظر ْٔنٌٍ حبغح وصثج شغيًْ تدليّر

تٌدثـعثْ

 -2ػْنر تٌدفط-0

-3شؼُ تدلذسعر لثػر دستعْر ِيْةر  ٙؼشتء تٌصؽشخر ًلذ لثَ
تٌدثـعثْ خرتشْديث ٌىِ شٚبُ شنفْز تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر.
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-4حتصٌُ تدلذسعر ػٍَ ( )6لثػثز دستعْر شلث ّصْؿ ٌٍدثـط

ًلذ لثَ تٌدثـعثْ خثخصْثس تٌمثػصني ( )3،4خث ٙعٌٍج تٌؼشٌتبِ

تٙخصْثس تٌؼشٌتبِ جملٌّػيت تٌدفط

تٌدغْؾ ِٓ رلٌّع ()6لثػثز دستعْر ًهبزت شىٌٔس ػْنر تٌذستعر

ِ-5ؼظُ تٌـٚج ِٓ سلؼر ؼغشتفْر ًتـذذ شلث ّؼّٓ تٌصمثسج يف

ِٓ ()54ؿثٌدث مت شٌصّؼيُ ػٍَ رلٌّػصني خشىً ػشٌتبِ خٌتلغ

تدلغصٌٍ تٌعمثيف ًتٙؼصّثػِ ٕفشتد تٌؼْنر

()27ؿثٌدث يف تجملٌّػر تٌصؽشّدْر ً()27ؿثٌدث يف تجملٌّػر تٌؼثخـر
وّث يف تجلذًي (.)1
تجلذًي () 1
ّدني شٌصّغ تفشتد ػْنر تٌدفط

تٌمثػر

تجملٌّػر

ػذد تٌـٚج

3

تٌصؽشّدْر

27

4

تٌؼثخـر

27

تجملٌّع تٌىٍِ
54

ظثٌعث 0تٌصىثفإ خني رلٌّػيت تٌدفط-0

ـظً تٌدثـعثْ ػٍَ تدلؼٌٍِثز تخلثطر خثٌؼّش تٌضِين ِٓ

ّؼذ تٌصىثفإ خني تفشتد ػْنر تٌدفط تِش ػشًسُ ػنذ تعصخذتَ

تدتسذ تدلذسعر ًخثٌصؼثًْ ِغ ِششذ تٌظف ِٓ خٚي

تٌصظُّْ تٌصؽشّيب ٌزت لثَ تٌدثـعثْ خث ؼشتء ػٍّْر تٌصىثفإ يف ػذد

ِٚـظر تٌدـثلثز تدلذسعْر ٌىً ؿثٌح يف تجملٌّػصني

ِٓ تدلصغريتز وّث ىٌ ٌِؼٌد يف تعصّثسذ تدلؼٌٍِثز ًتٌيت ّؼصمذ تهنث

(تٌصؽشّدْر ً،تٌؼثخـر ) ـْط مت ـغثج تٌؼّش تٌضِين

لذ شإظش يف ٔصثبػ حبعو ًوّث ّث شِ0

خث ٙشيش ًٌغثّر ػـٍر ٔظف تٌغنر تدلظثدف ٌَّ تخلّْظ
خصثسّخ  2019/1/31ظُ تعصخشغ تدلصٌعؾ تحلغثخِ

- 1تٌصىثفإ يف تٌؼّش تٌضِين زلغٌخث خثٕشيش -0

ًتٙضلشتف تدلؼْثسُ ٌٍّؽٌّػصني  ،خثعصخذتَ تٙخصدثس
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تٌصثبِ ٌؼْنصني ِغصمٍصني ،ـْط تظيشز تٌنصثبػ تْ تٌمّْر

(ً )0.05دسؼر ـشّر (ً،)52ىزت ّذي ػٍَ تٔو ٙ

تٌصثبْر تحملغٌخر خٍغس ( ً) 0.132ىِ تلً ِٓ تٌمّْر

ٌّؼذ فشًق رً دٌٙر تـظثبْر يف تٌؼّش تٌضِين  ٙفشتد

تجلذًٌْر تٌيت خٍغس

تجملٌّػصني ،وّث يف تجلذًي سلُ (.)2

( ،)2.008مبغصٌٍ دٌٙر
ؼذًي ()2

ٔصْؽر تٙخصدثس تٌصثبِ ٌٍؼّش تٌضِين خثٕشيش ٌـٚج رلٌّػيت تٌدفط
تدلصٌعؾ

تٙضلشتف

تجملٌّػر

تحلغثخِ

تدلؼْثسُ

جتشّدْر

27

153.9630

7.78797

ػثخـر

27

154.2222

6.57696

تٌؼذد

تٌمّْر تٌصثبْر
تحملغٌخر
0,132

تجلذًٌْر
2.008

ِغصٌٍ تٌذٌٙر ػنذ
()0.05
ِصىثفةصني

-2دسؼر ِثدذ تٌؼٌٍَ ٌـٚج تٌظف تًٙي تدلصٌعؾ يف

(تٌصؽشّدْر ً،تٌؼثخـر)ً ،خثعصخذتَ تٙخصدثس تٌصثبِ

تٌفظً تٌذستعِ تًٙي ٌٍّؽٌّػصني تٌصؽشّدْر ًتٌؼثخـر

ٌؼْنصني ِغصمٍصني أظيشز تٌنصثبػ تْ تٌمّْر تٌصثبْر تحملغٌخر
خٍغس( )1.292

ٌٍؼثَ تٌذستعِ(-0)2019-2018

ًىِ تلً ِٓ تجلذًٌْر (

ـظً تٌدثـعثْ ػٍَ دسؼثز ِثدذ تٌؼٌٍَ ِٓ عؽً

)2.008ػنذ ِغصٌٍ دٌٙر ( ً) 0.05دسؼر ـشّر (

تٌذسؼثز ٕفشتد ػْنر تٌدفط ً،خثٌصؼثًْ ِغ تدتسذ

ً )52ىزت ّذي ػٍَ تٔو ٌّ ٙؼذ فشق رً دٌٙر تـظثبْر

تدلذسعر ًمت تعصخشتغ تدلصٌعؾ تحلغثخِ ًتٙضلشتف

خني ِصٌعؾ دسؼثز رلٌّػيت تٌدفط يف ِثدذ تٌؼٌٍَ

تدلؼْثسُ ٌذسؼر تٌؼٌٍَ يف تٌفظً تًٙي ٕفشتد تجملٌّػصني
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تجلذًي(.) 3

ً،هبزت فثْ تجملٌّػصني ِصىثفةصني يف ىزت تدلصغري وّث يف
تجلذًي () 3

ٔصْؽر تٙخصدثس تٌصثبِ ٌذسؼثز ِثدذ تٌؼٌٍَ ٌٍفظً تًٙي ٌـٚج رلٌّػيت تٌدفط
تدلصٌعؾ

تٙضلشتف

تجملٌّػر

تحلغثخِ

تدلؼْثسُ

جتشّدْر

27

80.5185

6.81836

ػثخـر

27

77.6667

9.22372

تٌؼذد

 -3تٌصىثفإ يف تدلؼذي تٌؼثَ-0

تٌمّْر تٌصثبْر
تحملغٌخر
1.292

تجلذًٌْر
2.008

ِغصٌٍ تٌذٌٙر ػنذ
()0.05
ِصىثفةصني

ً )0.572ىِ تلً ِٓ تجلذًٌْر ()2.00ػنذ ِغصٌٍ دٌٙر (

ـظً تٌدثـعثْ ػٍَ دسؼثز تدلؼذي تٌؼثَ ٕ،فشتد ػْنر

ً) 0.05دسؼر ـشّر ( ً، )52ىزت ّذي ػٍَ تٔو ٌّ ٙؼذ فشق

تٌدفط  ِٓ،عؽً تٌذسؼثز ً،خثٌصؼثًْ ِغ تدتسذ تدلذسعر ًمت

رً دٌٙر تـظثبْر خني ِصٌعؾ دسؼثز رلٌّػيت تٌدفط يف تدلؼذي

تعصخشتغ تدلصٌعؾ تحلغثخِ ًتٙضلشتف تدلؼْثسُ ٌذسؼر تدلؼذي

تٌؼثَ ً،هبزت فثْ تجملٌّػصني ِصىثفةصني يف ىزت تدلصغري وّث يف

تٌؼثَ  ٙفشتد تجملٌّػصني (تٌصؽشّدْر ً،تٌؼثخـر)ً،ػنذ شـدْك تخصدثس

تجلذًي( )4

تٌصثبِ ٌؼْنصني ِغصمٍصني ،أظيشز تٌنصثبػ تْ تٌمّْر تٌصثبْر تحملغٌخر (
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تجلذًي ( )4
ٔصْؽر تٙخصدثس تٌصثبِ ٌذسؼثز تدلؼذي تٌؼثَ ٌـٚج رلٌّػيت تٌدفط
تدلصٌعؾ

تٙضلشتف

تجملٌّػر

تحلغثخِ

تدلؼْثسُ

جتشّدْر

27

82.6296

6.17157

ػثخـر

27

81.7037

5.70974

تٌؼذد

تٌمّْر تٌصثبْر

 - 4تدلغصٌٍ تٌصؼٍِّْ ٌٔخثء-0

ِغصٌٍ تٌذٌٙر ػنذ

تحملغٌخر

تجلذًٌْر

()0.05

0.572

2.008

ِصىثفةصني

ًخثعصخذتَ ِشخغ وثُ دلؼشفر دٌٙر تٌفشق يف تدلغصٌٍ تٌصؼٍِّْ

ـظً تٌدثـعثْ ػٍَ تدلؼٌٍِثز تدلصؼٍمر خثدلغصٌٍ تٌصؼٍِّْ

ٌٔخثء ،شدني تْ تٌفشق ٌْظ رتز دٌٙر تـظثبْر ػنذ ِغصٌٍ دٌٙر

تدلذسعْر خثٌصؼثًْ ِغ

(ً) 0.05خذسؼر ـشّر ( )2تر وثٔس لّْر ِشخغ وثُ

تٙدتسذ ًِششذ تٌظفً ،مت شظنْفيث تىل تدلغصٌّثز تٙشْر (تخصذتبِ

تحملغٌخر(ً) 0.300ىِ تلً ِٓ تجلذًٌْر ( ً،)5.99ىزت ّذي تْ

فّث دًْ ،ظثٌّٔر ،ؼثِؼْر ًػٍْث) ٌى ٚرلٌّػيت تٌدفط.

تجملٌّػصني ِصىثفةصني ًفك ىزت تدلصغري وّث يف تجلذًي ( .)5

ٌٔخثء ٕفشتد ػْنر تٌدفط ِٓ تٌدـثلر
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تجلذًي( ) 5
ٔصْؽر ِشخغ وثُ ٌٍّغصٌٍ تٌصؼٍِّْ ٕخثء تفشتد رلٌّػيت تٌدفط
تجملٌّػر

تخصذتبْر فّث

ظثٌّٔر

ؼثِؼْر ًػٍْث

تٌصؽشّدْر

6

8

13

تٌؼثخـر

5

7

15

دًْ

لّْر ِشخغ وثُ
تحملغٌخر

تجلذًٌْر

تٌذٌٙر

5,99
0,300

()0,05

ِصىثفةصني

()2

ًخثعصخذتَ ِشخغ وثُ دلؼشفر دٌٙر تٌفشق يف تدلغصٌٍ تٌصؼٍِّْ

-5تدلغصٌٍ تٌصؼٍِّْ ٌِٖيثز -0
ـظً تٌدثـعثْ ػٍَ تدلؼٌٍِثز تدلصؼٍمر مبغصٌٍ شؼٍُْ تِٙيثز

ٌِٖيثز شدني تْ تٌفشق ٌْظ رتز دٌٙر تـظثبْر ػنذ ِغصٌٍ

ٕفشتد ػْنر تٌدفط ِٓ تٌدـثلر تدلذسعْر خثٌصؼثًْ ِغ تٙدتسذ

دٌٙر(ً) 0.05خذسؼر ـشّر() 2تر وثٔس لّْر ِشخغ وثُ تحملغٌخر

ًِششذ تٌظفً ،مت شظنْفيث تىل تدلغصٌّثز تٙشْر (تخصذتبِ فّث

ىِ ( ً)0.388ىِ تلً ِٓ تجلذًٌْر (ً،)5.99ىزت ّذي تْ

دًْ ،،ظثٌّٔر ،ؼثِؼْر ًػٍْث) ٌى ٚرلٌّػيت تٌدفط.

تجملٌّػصني ِصىثفةصني ًفك ىزت تدلصغري وّث يف تجلذًي ( .)6
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تجلذًي ( )6
ٔصْؽر ِشخغ وثُ ٌٍّغصٌٍ تٌصؼٍِّْ ِٕيثز تفشتد رلٌّػيت تٌدفط
تجملٌّػر

تخصذتبْر فّث دًْ

ظثٌّٔر

ؼثِؼْر ًػٍْث

تٌصؽشّدْر

8

11

8

تٌؼثخـر

9

12

6

ستخؼث 0تدًتز تٌدفط -0Tools of The research

لّْر ِشخغ وثُ
تحملغٌخر
0.388

تجلذًٌْر
5,99
()2( )0,05

تٌذٌٙر
ِصىثفةصني

-1تٙخصدثس تٌصشخْظِ ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر0

ٌغشع حتمْك تىذتف تٌدفط ًتخصدثس طفر فشػْثشو ،وثْ

ٌصفمْك تغشتع تٌدفط لثَ تٌدثـعثْ خإػذتد تٙخصدثس

تدًتز تٌدفط تٌرتخٌُ

تٌصشخْظِ يف تٌفظٌي (لْذ تٌذستعر ) ِٓ وصثج تٌؼٌٍَ ًّيذف

0ىِ تٌٌعثبً تٌيت ّغصخذِيث تٌدثـعثْ ٌٍفظٌي ػٍَ تدلؼٌٍِثز

تٙخصدثس تىل ششخْض تدلفثىُْ رتز تٌفيُ تخلثؿاً ،لذ شـٍح

تدلـٌٍخر ِٓ تٙفشتد تدلؼنْني يف حبعو ً،شصدثّٓ تٙدًتز يف لذسذتث

تػذتد تٙخصدثس تؼشتء تخلـٌتز تٙشْر -0

ػٍَ لْثط تٙعصؽثخر تدلـٌٍخر ،فثٕدتذ تٌيت شمْظ تعصؽثخر ِؼْنر

01-1تٙؿٚع ػٍَ تٙدخْثز

لذ  ٙشىٌْ لثدسذ ػٍَ لْثط تعصؽثخر تخشٍ .

 01-2حتذّذ تدلفثىُْ تٌؼٍّْر تٌيت شؼّنصيث تٌٌـذشني تًٙىل ًتٌعثْٔر

(ػدثط ًتخشًْ)237 02012،

ِٓ وصثج تٌؼٌٍَ ٌٍظف تًٙي تدلصٌعؾ ًػشػيث ػٍَ رلٌّػر ِٓ

ًفّْث ّأشِ ػشػث ذلزه تٙدًتز-0

تخلربتء.

-1تٙخصدثس تٌصشخْظِ (تٌمدٍِ) ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر.

 01-3تػذتد فمشتز تٙخصدثس ًطْثغصيث -0

ٙخذ ِٓ تػذتد ًذتْةر تدًتز تٌدفط.

-2تٙخصدثس (تٌدؼذُ) ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر.
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ًىٌ لْثط ِذٍ دتعًْ تٙخصدثس ٌنٌتـِ تجلثٔح تدلمثط ًمت

لثَ تٌدثـعثْ خإػذتد تٌفمشتز تٙخصدثس ِٓ ٌٔع تٙخصْثس ِٓ ِصؼذد
رً تٌدذتبً تٌعٚظر.

تٌصفمك ِٓ طذق تحملصٌٍ خٌػغ فمشذ يف تٙخصدثس ٌىً ِفيٌَ ِٓ

01-4تٌصثوذ ِٓ طٚـْر تٙخصدثس-0

تدلفثىُْ تٌيت مت حتذّذىث ِغدمث ِٓ خٚي حتًٍْ تحملصٌٍ ٌٍّثدذ

خؼذ تْ لثَ تٌدثـعثْ خظْثغر فمشتز تٙخصدثس ًًػغ ِؼثّري
تٌصظفْؿ ٌو مت تٌصأوذ ِٓ طٚـْر تٙخصدثس ِٓ خٚي تٌظذق

تٌذستعْر ًػشػيث ػٍَ تخلربتء.
 01-5تٌصؽشخر تٙعصـٚػْر ٌٚخصدثس تٌصشخْظِ -0

ًّ.مظذ خو أْ تٙخصدثس ّمْظ تٌٌظْفر تٌيت ّضػُ خثٔو ّمْغيث ًٙ

تؼشٍ تٌدثـعثْ تٌصؽشخر تٙعصـٚػْر ػٍَ رلٌّػر ِٓ ؿٚج

ّمْظ شِء تخش خذِ ٙنيث تً ِؼثفث تٌْيث .تُ تْ تٙخصدثس ّمْظ

تٌظف تٌعثِٔ تدلصٌعؾ

تٌزّٓ أهنٌ دستعر تٌٌـذتز (تًٙىل

ِث ًػغ تً ِث تػذ ٓؼٍر ًطذق تٙدتذ ّششدؾ خظذق وً عإتي تً

ً،تٌعثْٔر) عثخمثً ،شىٌٔس تٌؼْنر تٙعصـٚػْر ِٓ ( )200ؿثٌح

فمشذً .مت تٌصأوذ ِٓ تٌظذق خثٌٕٔتع تٙشْر-0

ٌِصػني ػٍَ ظٚض ِذتسط .

-1طذق تٌظثىشُ(تحملىّني)-0

ًذتذف تٌصؽشخر تٙعصـٚػْر تىل 0

ًىٌ تٌدفط ػّث ّدذً أْ تدلمْثط ّمْغو ً،ىٌ تدلظيش تٌؼثَ

أِ -ؼشفر تٌضِٓ تٌزُ ّغصغشلو تٙخصدثس .فمذ تعصغشق تٙخصدثس

ٌٚخصدثس تً تٌظٌسذ تخلثسؼْر ٌو ِٓ ـْط ٌٔع تدلفشدتز ًوْفْر

حبذًد  45دلْمر

طْثغصيث ًِذٍ ًػٌـيث ًوزٌه شؼٍّْثز تٙخصدثس(تجلٍيب2005،

ج -ششخْض تٌفمشتز تٌظؼدر تً تٌغثِؼر ٌغشع تػثدذ تٌظْثغر.

ً ) 93 0مت تٌصأوذ ِٓ تٌظذق تٌظثىشُ خؼشع تٙخصدثس ػٍَ

غ -تٌىشف ػٓ ٔمثؽ تٌمٌذ ًتٌؼؼف يف طْثغر فمشتز تٙخصدثس

تخلربتء ًتحملىّني ً،ػذد ِٓ تدلششفني تٌرتخٌّني تدلخصظني مبثدذ تٌؼٌٍَ

.

ً ،لذ ـظً تٌدثـعثْ ػٍَ ٔغدر تشفثق (ً )%80تػصربز ِؼْثست

01-6شظفْؿ تٙخصدثس-0
طفؿ تٌدثـعثْ فمشتز تٙخصدثس ًفك تٙؼثخر تٌنٌّرؼْر

ٌمدٌي تٌفمشذ ِٓ ػذِيث ِغ تؼشتء خؼغ تٌصؼذّٚز تٌيت ختض
تٌظْثغر ًتٌدذتبً (تٙخصْثستز).

تدلؼذذ ِغدمث ًلذ تػـَ دسؼر (ٌ٘ )1ؼثخر تٌظفْفر ً(طفش)

 -2طذق تحملصٌٍ -0

ٌ٘ؼثخر تخلثؿةر تً تدلرتًور تً تٌيت حتًّ توعش ِٓ تخصْثس.
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ًىِ

 01-7تٌصفًٍْ تٙـظثبِ ٌفمشتز تٙخصدثس تٌصشخْظِ0
خؼذ شـدْك تٙخصدثس ػٍَ تٌؼْنر تٙعصـٚػْر ( )200ؿثٌح

وً

ِٓ

()1،2،4،8،10،11،14،31،35،50،55،56

تٌفمشتز
(مسثسذ

ً،مجغ تٙؼثخثز ًشظفْفيث ً،شششْديث تىل رلٌّػصني ِصـشفصني

ًتخشًْ)107 01989،

(ػٍْث ،دْٔث) خٌتلغ ٌ %27ىً ًتـذذ ًِٓ تؼً حتمْك تخلظثبض

01-10تٌعدثز-0

تٌغْىٌ ِرتّر ٌٚخصدثس  ،فمذ مشً تٌصفًٍْ تٙـظثبِ ٌفمشتز

ػشفو تٌشميثًُ ػٍَ تٔو تٌذسؼر تحلمْمْر تٌيت شؼرب ػٓ تدتء تٌفشد يف

تٙخصدثس ػٍَ ـغثج ِؼثًِ تٌظؼٌخر ًتٌمٌذ تٌصّْْضّر ٌىً فمشذ ِٓ

تخصدثس ِث( .تٌشميثًُ)122 02017،

فمشتز تٙخصدثس وّث ّأشِ-0

ًمت تـصغثج ظدثز تٙخصدثس ًرٌه خصـدْك ِؼثدٌر (وٌدس-

أِ -ؼثًِ تٌظؼٌخر -0

سّصشثسدعٌْ) (ً )20لذ خٍغس ٔغدر تٌعدثز (ً)0.81ىِ ٔغدر

تعصخشغ تٌدثـعثْ ِؼثًِ تٌظؼٌخر ِٓ خْثٔثز تٌفةصني تدلصـشفصني

ِمدٌٌر(.تٌشثّح)109 02009،

(تٌؼٍْث ،تٌذْٔث) ،تر ٔظّس ًلدٍس تٌفمشتز تٌيت شمغ ِث خني (0.20

*خؼذ تٌصأوذ ِٓ تٌظذق ًتٌعدثز ٌٚخصدثس تٌصشخْظِ ًتؼشتء

–  )0.80تػصّثدت ػٍَ تٌنغدر تحملىْر ٌـ(مسثسذ)109 01989 ،

تٌصفًٍْ تٙـظثبِ ٌو أ طدؿ تٙخصدثس ؼثىضت ٌٍصـدْك خظْغصو

ًىِ تٌنغدر تحملذدذ ٌمدٌي تٌفمشتز تً ـزفيث  ،ششتًـس تٌمُْ ِث

تٌنيثّر ػٍَ ػْنر تٌدفط تٌشبْغْر .

خني ( )0.74-0.24أِث تٌفمشتز تٌيت ـظٍس ػٍَ ٔغدر تػٍَ تً

 -2تٙخصدثس تٌدؼذُ ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر -0

تلً مت ـزفيث ًىِ وً ِٓ تٌفمشذ(.)1،2،10،11،31،35

تٙخصدثس تٌدؼذُ ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر خنفظ خـٌتز تٙخصدثس

ج -تٌمٌذ تٌصّْْضّر -0

تٌصشخْظِ (تٌمدٍِ) ًّؼذ ىزت تٙخصدثس طٌسذ ِىثفةر ٌو ،تر تٔو

تػذتد تٌدثـعثْ

مت ـغثج تٌمٌذ تٌصّْْضّر ٌفمشتز تٙخصدثس ِٓ خٚي تجملٌّػصني

حيصٌُ ػٍَ ٔفظ تدلفثىُْ تٌؼٍّْر تٌيت عدك ًتْ مت حتٍٍْيث ِٓ

(تٌؼٍْث ،تٌذْٔث )ً،خصـدْك ِؼثدٌر تٌمٌذ تٌصّْْضّر ًتػصّثدت ػٍَ

تحملصٌٍ ًٌ،ىٓ مت طْثغر فمشتشو خثعٌٍج تٌصىٍّر ،ـْط ّـٍح ِٓ

تٌنغدر تحملىْر ( )%30تػصّذز وّؼْثس ٌمدٌي تٌمٌذ تٌصّْْضّر ،تِث

تٌـثٌح تػـثء تؼثخر ًتـذذ زلذدذ فمؾ ٌصىٍّر تٌفمشذ ًّىٌْ

تٌفمشتز تٌيت ـظٍس ػٍَ ٔغدر تلً ِٓ ىزه تٌنغدر مت تعمثؿيث

تٌصخّني فْو ػؼْفث ؼذت.
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02-1طٚـْر تٙخصدثس -0مت تٌصأوذ ِٓ طٚـْر تٙخصدثس ِٓ

02-3تٌصفًٍْ تٙـظثبِ -0مشً تٌصفًٍْ تٙـظثبِ ٌفمشتز

خٚي-0

تٙخصدثس تٌدؼذُ و-0ِٓ ٚ

تٌظذق تٌظثىشُ -0ـْط مت ػشػو ػٍَ رلٌّػر ِٓ تخلربتء ِٓ

أِ -ؼثًِ تٌظؼٌخر -0

رًُ تخلشذ ًتدلخصظني يف تٙخصظثطثز تٌرتخٌّر ًتٌنفغْر ً،ػذد

خؼذ شظفْؿ تؼثخثز تٌؼْنر تٙعصـٚػْر ًشششْديث شنثصٌْث ظُ تخز

ِٓ تدلششفني تٙخصظثص يف رلثي ػٌٍَ تٙـْثء ِٓ تدلذّشّر تٌؼثِر

ٔغدر %27وّؽٌّػر ػٍْث ً %27وّؽٌّػر دْٔث ًمت تعصخشتغ

ٌٍرتخْر يف زلثفظر ْٔنًٌٍ ،شلٓ ٌذّيُ خربذ يف ىزت تجلثٔح ً،لذ

ِؼثًِ

تٌنغدر()0.80-0.20

ـظً تٌدثـعثْ ػٍَ ٔغدر تشفثق () %80تػصربز ِؼْثست ٌمدٌي

ٌـ(مسثسذ)197 01989،وّؼْثس ٌمدٌي تٌفمشذ تً ػذَ لدٌذلث ـْط

تٌفمشتز ِغ تؼشتء تٌصؼذّٚز ِٓ ـْط تٌظْثغر

تظيشز تٌنصثبػ تْ ِؼثًِ تٌظؼٌخر ٌٍفمشتز وثٔس ػّٓ تٌنغدر

تٌظذق ٌٍّفصٌٍ  -0تر شؼّٓ تٙخصدثس رلٌّػر ِٓ تٌفمشتز وً

تدلمدٌٌر ًىِ خني ()0.63_0.30

فمشذ مت طْثغصيث خثٙػصّثد ػٍَ تدلفثىُْ تٌؼٍّْر تٌيت عدك ًتْ مت

ج-تٌمٌذ تٌصّْْضّر -0

حتذّذىث ِٓ خٚي حتًٍْ تحملصٌٍ.

مت ـغثج تٌمٌذ تٌصّْْضّر ٌفمشتز تٙخصدثس ِٓ خٚي تجملٌّػصني

02-2تٌصؽشخر تٙعصـٚػْر -0

(تٌؼٍْث ،تٌذْٔث )ً،خصـدْك ِؼثدٌر تٌمٌذ تٌصّْْضّر ًتػصّثدت ػٍَ

لثَ تٌدثـعثْ خإؼشتء تٌصؽشخر تٙعصـٚػْر ػٍَ ػذد ِٓ تٌـٚج

تٌنغدر تحملىْر ( )%30تػصّذز وّؼْثس ٌمدٌي تٌمٌذ تٌصّْْضّر،

خٍغ ػذدىُ (  )100ؿثٌح ِٓ ؿٚج تٌظف تٌعثِٔ تدلصٌعؾ

أظيشز ٔصثبػ تٌصفًٍْ تٙـظثبِ تْ تٌمٌذ تٌصّْْضّر ػّٓ تٌنغدر

ًرٌه ٌغشع ِؼشفر ِذٍ ِٚبّر فمشتز تٙخصدثس ٌٍّشـٍر تٌؼّشّر

تدلؼصّذذ

ًِ،ذٍ ِنثعدصيث ِٓ ـْط تٌظْثغر ،وزٌه دلؼشفر تٌضِٓ تٌزُ

02-4تٌعدثز -0

ّغصغشلو تٌـٚج ٌ٘ؼثخر ػٍَ تٌفمشتز ً،ششخْض ؼٌتٔح تٌغٌّع

مت ـغثج تٌعدثز خثعصخذتَ تدلؼثدٌر تٙـظثبْر (وٌدس-

ًتٌظؼٌخر فْو.

سّصشثسدعٌْ) (ً، )20خٍغس ٔغدر تٌعدثز (ً)0.83ىِ ٔغدر

تٌظؼٌخر

خثٙػصّثد

ػٍَ

ِمدٌٌر تّؼث(.تٌنديثْ)250 02004،
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*تطدؿ تٙخصدثس ؼثىض ٌٍصـدْك ػٍَ تٌؼْنر تٙعثعْر ٌٍدفط.

ػشع ٔصثبػ تٌدفط ًِنثلشصيث-0

خثِغث 0شنفْز تٌصؽشخر -0

فشػْر تٌدفط  ٙ" 0شٌؼذ فشًق رتز دٌٙر تـظثبْر ػنذ ِغصٌٍ

خؼذتْ تعصىًّ تٌدثـعثْ ٌٖدًتز ًتدلغصٍضِثز تخلثطر خدفعر ،

دٌٙر ( )0.05يف تٌنغدر تدلةٌّر ٌٍّفثىُْ تخلثؿةر يف تٙخصدثس

ًتؼشتء تٌصىثفإتز ٌؼذد ِٓ تدلصغريتز ً،ذتْةر تخلـؾ ًتٌٌعثبً

تٌدؼذُ ٌٍّؽٌّػصني (تٌصؽشّدْر ً ،تٌؼثخـر)" .

تٌصؼٍّْْر ً،ـظٌٌو ػٍَ ؼذًي تحلظض ًخٌتلغ مخغر ـظض يف

ًٌٍصفمك ِٓ ىزه تٌفشػْر لثَ تٌدثـعثْ حبغثج تٌفشق يف تٌنغدر

تٙعدٌع ،لثَ خصـدْك جتشخصو ٌَّ تٙظنني تدلٌتفك 2019/2/24

تدلةٌّر ٌٍّفثىُْ تخلثؿةر يف تٙخصدثس تٌدؼذُ خني تجملٌّػصني ،وّث يف

ً،تٔصيس ٌَّ تٙـذ خصثسّخ .2019/4/28

تجلذًي ()7تٙشِ-0

عثدعث 0تٌٌعثبً تٙـظثبْر -1-0تٙخصدثس تٌصثبِ ٌؼْنصني ِغصمٍصني
ِ-2،شخغ وثُ ِ-3،ؼثًِ تٌمٌذ تٌصّْْضّر ِ-4،ؼثًِ طؼٌخر تٌفمشذ
-6،spss-5،تٌنغدر تدلةٌّر ،لثٌْٔ )ٌ(zؼْنر ًتـذذ ًٌؼْنصني.
تجلذًي ( )7
ٌّػؿ تٌفشًق يف ٔغح تدلفثىُْ تخلثؿةر يف تٙخصدثس تٌدؼذُ خني تجملٌّػصني.
تٌنغدر تدلةٌّر يف تٙخصدثس
تٌدؼذُ ٌٍّؽٌّػر تٌصؽشّدْر

تٌنغدر تدلةٌّر يف تٙخصدثس تٌدؼذُ

تٌمّْر تٌضتبْر

لّْرZ

ٌٍّؽٌّػر تٌؼثخـر ()27

ٌٍنغح

تجلذًٌْر

37.03

2.803
3.140

ز

تعُ تدلفيٌَ

1

تدلنظر

7.40

2

تٌربًشٌخٚصَ

14.81

51.85

3

تٌغثّصٌخٚصَ

7.40

29.62

2.194

4

تٌنٌّر

11.11

37.03

2.338

()27
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5

تجلذتس تخلٌٍُ

7.40

29.62

2.194

رتز

6

تِٙشثغ

11.11

33.33

2.038

ِغصٌٍ

دٌٙر

7

تٌٍِْٙص

7.40

48.14

3.753

تٌذٌٙر

تـظثبْر

8

تٌغذد تخلثسؼْر

14.81

44.44

2.521

()0.05

9

تذلْدثسّٓ

7.40

29.62

2.194

10

تٌعريًوغني

7.40

26.62

2.194

11

تًٙوغني

11.11

33.33

2.038

12

تٔٙغٌٌني

11.11

37.03

2.338

ػنذ ِٚـظر تجلذًي ّظيش خثْ تٌفشًق رتز دٌٙر تـظثبْر ػنذ

يف رلثي ػٍُ تٌنفظ ًتٌؼٍّثء يف ؿشتبك تٌصذسّظ ػٍَ تٔو تشغثي

ِغصٌٍ دٌٙر ( )0.05تر تْ تٌمّْر تٌضتبْر(  )Zتحملغٌخر مجْؼيث

توعش ِٓ ـثعر يف تٌصؼٍُ ّىٌْ ٌو ِشدًد تٌؼٍِّ تجلْذ ،تر ّغثػذ

ظيشز خنغح أورب ِٓ تٌمّْر تٌضتبْر(  )Zتجلذًٌْر تٌدثٌغر

تٌـٚج ػٍَ توصغثج تدلؼشف ًتدلفثىُْ ًتحلمثبك خشىٍيث تٌظفْؿ

(ً ، )1.960خزٌه شمدً تٌفشػْر تٌدذٍّر ًششفغ تٌفشػْر تٌظفشّر

ً،خمثبيث يف رىٓ تٌـٚج ٕؿٌي فرتذ شلىنر ًّ،ىٌْ ِٓ تٌغيً

تًٙىل.

تٌشؼٌع تٌْيث ًتعصذػثبيث ػنذ تحلثؼر ،وزٌه ِضتًٌر تٌـٚج

عدح ىزه تٌنصْؽر تىل دًس تً فثػٍْر تعرتتشْؽْر تحملـثز

ٌٖٔشـر خأٔفغيُ ًتٙوصشثف تٌؼٍِّ جيؼً تٌصؼٍُ أوعش ِصؼر ًّضّذ

تٌؼٍّْر يف شؼذًّ تٌفيُ تخلثؿا ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر ِمثسٔر ِغ تٌـشّمر

ِٓ دتفؼْصيُ ضلٌ تٌصؼٍُ ً،تّؼث شنّْر ٌشًؾ تٌؼًّ تجلّثػِ ًتٌصؼثًْ

تٙػصْثدّر ً ،رٌه خغدح تعصؼّثي تٌظٌس ًتٌشعٌِثز ًتٌفذٌّتز

دتخً تجملٌّػثز تدلخصٍفر ،أِث تجملٌّػر تٌؼثخـر تٌيت دسعس ًفك

تٌؼٍّْر يف شذسّظ تجملٌّػر تٌصؽشّدْر خثعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر

تٌـشّمر تٙػصْثدّر ٔٚـ تهنث ػثجلس خؼغ تٙخـثء تدلفثىّْْر تٙ

،ترّصُ تشغثي توعش ِٓ ـثعر ًتـذذ يف تٌصؼٍُ ،تر ّإوذ تدلخصظٌْ

تهنث مل شىٓ خثدلغصٌٍ تدلـٌٍج ِمثسٔر خثجملٌّػر تٌصؽشّدْر تٌيت
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ِظـفَ سّثع تٌفشوثـِ ً أ.َ.د .أًِ فصثؾ تٌؼدثؼِ 0أظش تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر...
يف ػٌء تٌنصثبػ تٌغثخمر تٌيت شٌطً تٌْيث تٌدفط تحلثيل ٌّطِ

دسعس ًفك تحملـثز تٌؼٍّْر ،وٌْ تػصّثدىث ػٍَ تٙعثٌْح
تٌصمٍْذّر يف تٌصذسّظ تٌيت جتؼً تٌصؼٍُ رً تجتثه ًتـذ ّىٌْ فْو

تٌدثـعثْ مبث ّأشِ-0

تدلؼٍُ تً تدلذسط ىٌ ِٓ ّمٌَ خثٌششؾ ًشمذُّ تدلٌػٌع ًتدلفثىُْ

-1ػشًسذ لْثَ تدلذّشّر تٌؼثِر ٌٍرتخْر يف زلثفظر ْٔنٌٍ خصذسّح

تٌـثٌح تدلفثىُْ ًتدلؼٌٍِثز ػٍَ

تٌىٌتدس تٌرتخٌّر ػٍَ وْفْر تعصخذتَ تٌـشتبك تحلذّعر يف شذسّظ

ًتمهثي دًس تٌـثٌح ،فْفف

ظيش لٍح ٌىِ ّغصذػْيث ًلس تحلثؼر أظنثء تِٙصفثٔثز زلفٌظر

تدلٌتد( ػثِر ) ًِثدذ تٌؼٌٍَ خثطر

يف تٌزتوشذ لظريذ تدلذٍ فصىٌْ عشّؼر تٌنغْثْ.

-2تػصّثد تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر يف شذسّظ ِثدذ تٌؼٌٍَ دلث ذلث

تً -ٙتٙعصنصثؼثز Conclusion -:

ِٓ أمهْر يف شؼذًّ تٌفيُ تخلثؿا ٌٍّفثىُْ تٌؼٍّْر .

تعصنثدت تىل تٌنصثبػ تٌيت شٌطً تٌْيث تٌدثـعثْ ِٓ خٚي حبعو

ظثٌعث -تدلمرتـثز -0Propositions
تعصىّثٌٍ ٙدفط تحلثيل

تحلثيل خشغ خثٙعصنصثؼثز تٙشْر-0
ً .1ؼٌد فشًق ِؼنٌّر رتز دٌٙر تـظثبْر خني تجملٌّػر

ّمرتؾ تٌدثـعثْ تؼشتء تٌذستعثز

تدلغصمدٍْر تٙشْر-0

تٌصؽشّدْر ًتٌؼثخـر يف تٙخصدثس تٌدؼذُ ًٌظثحل تجملٌّػر

-1تؼشتء دستعر ِمثسٔر دلؼشفر أظش ىزه تٙعرتتشْؽْر ػٍَ ػْنر

تٌصؽشّدْر .

ِٓ تٌـثٌدثز.

 .2فثػٍْر تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر يف شؼذًّ تٌفيُ
تخلثؿا ٌٍـٚج ِمثسٔر خثٌـشّمر تٙػصْثدّر.

-2تؼشتء دستعثز ِمثسٔر خني تعرتتشْؽْر تخشٍ ِٓ تعرتتشْؽْثز
تٌصذسّظ ًخني تعرتتشْؽْر تحملـثز يف شؼذًّ تٌفيُ تخلثؿا.

 .3عثػذز تعرتتشْؽْر تحملـثز ػٍَ ششؽْغ تٌـٚج يف
ِضتًٌر تٔٙشـر تٌؼٍّْر تدلخصٍفر دتخً تٌمثػر تٌذستعْر
ًتٌشغدر يف تٌؼًّ ًتٙوصشثف خأٔفغيُ.

تدلظثدس
 .1أِدٌ عؼْذ ،ػدذتٌٍر ًعٍّْثْ خٓ محذ تٌدٌٍشِ
(،)2011ؿشتبك شذسّظ تٌؼٌٍَ ِفثىُْ ًشـدْمثز ػٍّْر ،دتس

ظثْٔث -تٌصٌطْثز -0 Recommendations

تدلغريذ ،ػّثْ-تٙسدْ
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رلٍر أحبثض وٍْر تٌرتخْر تٕعثعْر  ،تجملٍذ  ،15تٌؼذد (ٌ ،)4غنر 2019
 .2تٌدٍؼثًُ ،ـغثَ عْف تٌذّٓ (،)2009أظش تعصخذتَ خؼغ

 .8عٍّْثْ ،ذتثِٔ(،)2015خشٔثِػ تٔشـر ِمرتؾ لثبُ ػٍَ

تعرتتشْؽْثز تٌصغري تدلفيٌِِ يف شؼذًّ تدلفثىُْ تٌشّثػْر

تحملـثز تٌؼٍّْر ٗوغثج تؿفثي تٌشًػر خؼغ تدلفثىُْ

تٌدذٍّر ٌذٍ ؿٚج تٌظف تٌؼثشش تٙعثعِ خغضذ ،تجلثِؼر

تٌؼٍّْر ًػٍّْثز تٌؼٍُ  ،رلٍر تٌرتخْر تٌؼٍّْر ،تٌمثىشذ –ِظش
 .9تٌشثّح ،ػدذ تحلثف ( ،)2009أعظ تٌدفط تٌرتخٌُ ،دتس

تٙعِْٚر ،وٍْر تٌرتخْر ،غضذ(.سعثٌر ِثؼغصري )
 .3تجلٍيب ،عٌعٓ شثوش( ،)2005أعثعْثز خنثء تٙخصدثستز
تٌنفغْر ًتٌرتخٌّرِ ،إعغر ػٚء تٌذّٓ ٌٍنشش ًتٌـدثػر ،

ًتبً ٌٍنشش ًتٌصٌصّغ  ،ػّثْ – تٙسدْ.
 .11تٌشٌْ ،ىثدًُ ،تٌشْدثًُ ِثؼذ(،)2016تعرتتشْؽْر
تحملـثز تٌؼٍّْر يف ػٌء ٔظشّر تٌزوثءتز تدلصؼذدذ ،تٌـدؼر

عٌسّث  -دِشك.
 .4تٌذػّر ،تخشتىُْ ِشتد ً،تٌدثشث ِثصْ ـغٓ،)2013(،
تعثعْثز يف ػٍُ تٙـظثء ِغ شـدْمثز تي spss

تًٙىل ،دتس طفثء ٌٍنشش ًتٌصٌصّغ ،ػّثْ-تٙسدْ.
 .11ػيري ،خثٌذ ( )2009أظش تعصخذتَ تعرتتشْؽْر تٌصؼٍُ
تٌصٌٌْذُ يف ػٚغ تٌصظٌستز تٌدذٍّر ٌدؼغ تدلفثىُْ تٌشّثػْر

،ؽ،1دتس تدلنثىػ ٌٍنشش ًتٌصٌصّغ  ،ػّثْ –تٙسدْ.

ٌذٍ ؿٚج تٌظف تٌعثِٓ تٙعثعِ ،سعثٌر ِثؼغصري

 .5تٌشميثًُ ،ػّش ؿثٌح ،)2017(،خنثء ًشظُّْ تٙخصدثستز

،تجلثِؼر تٙعِْٚر –غضذ.

ًتدلمثّْظ تٌنفغْر ًتٌرتخٌّر  ،دتس أرلذ ٌٍنشش ًتٌصٌصّغ.
 .6صّصٌْ ،وّثي( ،)2002شذسّظ تٌؼٌٍَ ٌٍفيُ ،سؤّر خنثبْر،ؽ1

 .12ػدثط ،زلٌّد خًٍْ ً،تخشًْ (ِ ،)2012ذخً تىل ِنثىػ
تٌدفط يف تٌرتخْر ًػٍُ تٌنفظ ،ؽ،3دتس تدلغريذ ٌٍنشش

دتس تٌىصح ،تٌمثىشذِ-ظش.

ًتٌصٌصّغ ًتٌـدثػر  ،ػّثْ ،تٙسدْ.

 .7تٌغشتغ ،سُّ عثمل( )2013أظش أمنٌرغ ًّصٍِ يف توصغثج
تدلفثىُْ تٙـْثبْر ٌذٍ ؿثٌدثز تٌظف تٌعثِٔ تدلصٌعؾ ًشنّْر

 .13ػدذ تٌىشُّ ِ ،نزس ِدذس ًىْثَ غثبح ـغني (،)2015أظش

تعصـٚػيُ تٌؼٍِّ ،وٍْر تٌرتخْر ؼثِؼر شىشّس ،سعثٌر

تعصخذتَ تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر يف حتظًْ ِثدذ

ِثؼغصري غري ِنشٌسذ.

تٌىّْْثء ٌذٍ ؿٚج تٌظف تٌعثِٔ تدلصٌعؾ ًشنّْر شفىريىُ
تٙخذتػِ ،ؼثِؼر خثخً ،وٍْر تٌرتخْر تٙعثعْر.
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ِظـفَ سّثع تٌفشوثـِ ً أ.َ.د .أًِ فصثؾ تٌؼدثؼِ 0أظش تعرتتشْؽْر تحملـثز تٌؼٍّْر...
 .14تٌؼضتًُ ،سـُْ ٌّٔظ وشً(ِ ،)2008مذِر يف تٌدفط

 .19تدلؼثػْذُ ،سػٌتْ زلّذ( )2016شظُّْ زلـثز ػٍّْر
خنثبْر ٗوغثج ؿٍدر تخلثِظ تٌؼٍِّ تدلفثىُْ تٌفْضّثبْر ًشنّْر

تٌؼٍِّ،ؽِ،1ـدؼر دؼٍر  ،ػّثْ –تٙسدْ.

ِيثستز شفىريىُ تٌؼٍِّ ،سعثٌر ِثؼغصري غري ِنشٌسذ

 .15ػـثتهلل ِ،عًْ وثًِ ،)2010(،ؿشق ًتعثٌْح شذسّظ تٌؼٌٍَ
،تٌـدؼر تًٙىل ،دتس تدلْغشذ ٌٍنشش ًتٌصٌصّغ ًتٌـدثػر .ػّثْ
،تٙسدْ .
 .16لـثِِ ٌّعف ًٔثّفر لـثِِ(،)2007شؼٍُْ تٌصفىري جلّْغ
تٙؿفثي ،دتس تدلغريذ ،ػّثْ-تٙسدْ.
ِ .17ثصْ ،ـغثَ ِثصْ( )2008تجتثىثز ـذّعر يف شؼٍُْ ًشؼٍُ
تٌؼٌٍَ،ؽ،1دتس تدلغريذ ٌٍنشش ًتٌصٌصّغ ًتٌـدثػر ،تٙسدْ.
 .18تحملْغٓ ،أخشتىُْ خٓ ػدذتهلل ( ،)2008شذسّظ تٌؼٌٍَ شثطًْ
ًحتذّط،ؽ،2دتس ِىصدر تٌضِثْ ٌٍنشش ًتٌصٌصّغ ،تدلٍّىر

،ؼثِؼر تدلٌطً .
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تٌؼشخْر تٌغؼٌدّر.
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