
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صِٜ بٓت مخاش  بٔ أمحز املايهٞأ. 
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تطْٓس منْذز بادلٕ لكٔاض األداء العكمٕ املعسيف لتعمه العمْو 
دزاس٘ جتسٓبٔ٘ لبعض طالبات ) الطبٔعٔ٘ لدٖ بعض الطالبات 

 (املسسمُ املتْسطُ مبدٓي٘ ددِ
 صِٜ بٓت مخاش  بٔ أمحز املايهٞأ. 

 َاجغتري عًِ األجتُاع ٚاخلزَ٘ االجتُاعٝ٘ حاص١ً ع٢ً 

  جاَع١ املًو عبز ايعظٜظ ظزٙ ٚاألصالح األعضَٟغاص ايتٛجٝ٘ 

 :املشتخمص 
ٞ  باديٞ منٛرز تطٜٛش خالٍ َٔ املعشيف ايعكًٞ األدا٤ قٝاغ ايٞ ايبشح ٖذف ٟ  ايشبااي  اياز

ٔ  ٚرياو  ايعاًَا١  بايزانش٠ اشباص ٍ  َا ّ  خاال ٍ  دبشٜبٝا١  بذساطا١  ايكٝاا  ازبٛاْا   بعا   بإدخاا
ٙ  ٜتعًال  فُٝاا  ايٝا   ٞ  ٚايظاًٛى  باالْتباا  اىل ايبشاح  ٖازا  ٚاطاتٓذ  .املعشفٝا١  ٚايازانش٠  االدسانا

ٞ  اختبااس  ٜطبل سٝح َتهاف١٦ غري صبُٛيات تصُِٝ خالٍ َٔ ايتذشٜيب ػب٘ املٓٗر ٔ  قبًا  َا
 قٝااغ  يػاش   داذ٠  مبذ١ٜٓ املتٛطط١ املشس١ً طايبات َٔ ) ٚايتذشٜب١ٝ ايضابط١ (صبُٛيتني

ٍ  َٔ اسباي١ٝ باملكاٜٝع ايعكًٞ االدا٤ ٞ  مناٛرز  خاال ٌ  باادي ِ  ايتطاٜٛش   قبا ِ  ثا  اختبااس  اداشا٤  ٜات
ٞ  ايتطٜٛشات ادخاٍ بعذ اجملُٛيتني يهال بعذٟ ٔ  ايتأناذ  يػاش   بااديٞ   مناٛرز  يًا  فعايٝا١  َا
 إٔ :ايٓتاا٥ر  أِٖ ٚناْت .ايبشح صباٍ يف املعشيف ايعكًٞ االدا٤ قٝاغ يف ٚس املط باديٞ منٛرز
ّ  اَهاْٝا١  ٖٓااى  ٞ  مناٛرز  الطاتدذا ٍ  باادي ٞ  األدا٤ قٝااغ  يف املعاذ ٟ  املعاشيف  ايعكًا  ايطايباات  ياذ

 ٟ ٌ  َعٜٓٛا١  مبظاتٛ ٔ  أقا ٟ  َا  ايا   ايتذشٜبٝا١  يًذساطا١  ٚفكاا   نابري٠  ثكا١  ٚبذسدا١  0.05 َظاتٛ
ٞ  اياذت  ٘  ايبشاح  يٝٓا١  يًا ٍ  املبشٛثاات  ايطايباات  باني  اتفاام  ٜٛداذ  ٚاْا ّ  فايًٝا١  ساٛ  اطاتدذا
ٞ  االدا٤ قٝاغ يف املطٛس باديٞ منٛرز ٕ  املعاشيف   ايعكًا ِ  ٚناا  ٖازٙ  ْتاا٥ر  ِٝبتعُا  ايتٛصاٝات  أٖا

 .ايظعٛد١ٜ ايعشب١ٝ املًُه١ َذاسغ يف ٚايتع١ًُٝٝ ايرتب١ٜٛ بايذساطات املعٓٝني يًٞ ايذساط١
 املتٛطط١ املشس١ً طايبات املعشيف  ايعكًٞ األدا٤ باديٞ  :املفتاس١ٝ ايهًُات

Developing a Baddeley Model to Measure Cognitive Mental 
Performance to Learn the Natural Sciences for Some Students An 
Experimental Study for Some Middle School Students in Jeddah 

Reem bint Khamash bin Ahmed Al-Maliki 
Abstract 

The aim of the research is to measure cognitive mental performance by 
developing the Baddeley quadruple model of working memory, by conducting 
an experimental study by introducing some of the hot aspects with regard to 
attention, cognitive behavior and cognitive memory. This research was based 
on the semi-experimental approach by designing unequal groups, where a 
pre-test is applied from two groups (control and experimental) of middle 
school students in Jeddah for the purpose of measuring mental performance 
with current measures through a Baddeley model before development, then a 
post-test for both groups is done after The introduction of developments to the 
Baddeley model, for the purpose of ensuring the effectiveness of the developed 
Baddeley model in measuring mental cognitive performance in the field of 
research. The most important results were: that there is a possibility to use the 
modified Baddeley model in measuring the cognitive mental performance of 
students with a moral level less than 0.05 and with a great degree of 
confidence According to the experimental study that was prepared on the 
research sample and that there is agreement among the female students 
researched about the effectiveness of using the developed Baddeley model in 
measuring mental cognitive performance. 
Key words: Baddeley model, cognitive mental performance, middle school 
students 
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 عاو لمبشحال اإلطاز: 
 :أّاًل: مكدم٘ البشح 

ٜعترب ايعكٌ ايبؼشٟ املفهش يُاد ايجٛس٠ ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ اسبذٜجا١  ضباٛس   
ايتكااذّ يف بًااذإ ايعاااث   سٝااح ٜعتاارب َٛيااذ االفهاااس ٚايٓأشٜااات اياا  َاأ ػااأْٗا         
تطٜٛش اسبٝا٠ ايبؼش١ٜ دٓبا  اىل دٓ  َ  تطٜٛش اآليٝات ٚأطايٝ  ايعٌُ   هلزا بات 

ايضشٚسٟ ايرتنٝض ي٢ً األدا٤ ايعكًٞ املعشيف يف صباٍ ايتعًِٝ ٚتطٜٛش املٗاسات َٔ 
ايبؼش١ٜ ٚت١ُٝٓ قذسات املتعًُني حبٝح ٜظاُ  هلاِ بايتعااطٞ َا  طبشداات ايجاٛس٠       

 (.2000املعًَٛات١ٝ ٚايتهٝف َ  اْتادٗا )َين ػٗاب  

َطابكاا١ ملااا ٚػبُاا  ايعًُااا٤ تكشٜبااا أ يًاا٢ إٔ املعشفاا١ ال تتُجااٌ يف اياازٖٔ بصااٛس٠  
ٖٞ يًٝ٘ ايٛاق   سٝاح تضاٜاذت األديا١ يًا٢ إٔ ايتُجاٝالت املعشفا١ ايذاخًٝا١ ربتًاف         
ئ  اسبكا٥ل ايفٝضٜا١ٝ٥ اشباسد١ٝ  ٚتشتبط ي١ًُٝ ايتُجٌٝ املعاشيف يًُعًَٛاات َا     
املٓبٗاات اياا   تظااتكبًٗا اسباٛاغ  ٚيهااأ ٖااازٙ املعًَٛااات ػبااشٟ يًٝٗااا تعااذٌٜ يهااٞ    

بك١ ايااا  ذبتاااٟٛ يًااا٢ ػااابه١ َعكاااذ٠ َااأ املعًَٛاااات    ٜٓظاااذِ َااا  اشباااربات ايظاااا  
ٚايعالقااات  فااايهجري َاأ  ايتذاااسب اياا  أدشٜاات أوٗااشت إٔ املعًَٛااات ربتااضٕ بؼااهٌ  

 (.2003متجٝالت طبتصش٠ ) ايؼاريٞ  

ٜٚؼهٌ األدا٤ ايعكًٞ املعاشيف ضباٛس ايتعاَاٌ َا  املعًَٛاات ٚاملعااسف َٚعازبتٗاا        
 ايظااااًٛنٝات ايتشصاااا١ًٝٝ ايعًُٝاااا١   ٚتشَٝضٖااااا ٚاالستفاااااو بٗااااا ٚاطااااتدذاَٗا يف  

املدتًف١ ٚفكا يًُٛاقف اي  ٜتعش  هلاا نُا إٔ تكذّ ايفشد ٚتطٛسٙ ٜعتُذ أطاطا  
يًاٞ َاا لتًهاا٘ َأ خاربات طبضْاا١ يف رانشتا٘ ٚهلازا ناْاات اسبادا٘ يكٝااغ ٖاازا         
األدا٤ َٔ خالٍ اختباس ايكذس٠ يًٞ االْتباٙ ٚايتزنش ٚاإلدساى  ملكااط  يفأٝا١ رات   

عشيف أٚ يذل١ املعين  فٗٛ تعابري يأ اظبااصات ايفاشد ْٚؼااطات٘ ايٓادبا١ يأ        َعين َ
ايعًُٝات املد١ٝ املعشف١ٝ َجٌ االْتبااٙ ٚاإلدساى ٚايازانش٠ ٚاياتفهري ) طاًُٝإ يباذ      

 ( 2014ايٛاسذ  

ٚيكذ اطتدذّ باديٞ دض٤ َٔ األدا٤ ايعكًٞ املعشيف مبا ٜظُٞ ايازانش٠ ايعاًَا١   
( بأْٗاا ْأااّ يتداضٜٔ املعًَٛاات     Baddeley & Htychؽ )ايا  ٜعشفٗاا بااديٞ ٖٚٝات    

َٚعازبتٗااا يف ٚقااات ٚاسااذ ٚتؼاااتٌُ يًاااٞ املهاإٛ   ايًفأاااٞ   اياازٟ ٜكاااّٛ بتداااضٜٔ     
املعًَٛاااات ايًفأٝااا١  ٚاملهااإٛ ايبصاااشٟ املهااااْٞ   ٚايااازٟ ٜكاااّٛ بتداااضٜٔ املعًَٛاااات       

   ً ٛصاٍٛ اىل  ايبصش١ٜ املها١ْٝ   ٚاملٓفز املشنضٟ ٚايزٟ ٜكّٛ بظًظا١ َأ املعازباات ي
 ( Cohen, et al.,2010االطتذاب١ ايصشٝش١ )

( إٔ املعاا  ايفعًاٞ يًُعًَٛاات ٜشناض يًاٞ      Baddeley,2002نُا ٜشٟ بااديٞ ) 
يًُاا  ايتدااضٜٔ ٚاملعازباا١  ٚتعتاارب اياازانش٠ ايعاًَاا١ َشسًاا١ ٚطااطٞ َُٗاا١ َاأ          

ٝٗا ٚوا٥ف ايزانش٠ األطاط١ٝ ٚتتظِ ببكا٤ املعًَٛات فٝٗا طاملا إٔ ايفشد حباد٘ اي
 ٜٚكّٛ باطتدذاَٗا.

ٚتبكٞ اسباد٘ املًش١ ايٞ قٝاغ االدا٤ ايعكًٞ املعاشيف َأ ٚدٗاتا٘ األخاش٣ ٖٚاٞ      
االْتباٙ ٚايظشي١ ايظًٛن١ٝ  هلزا نإ البذ َٔ تطاٜٛش َكٝااغ بااديٞ ايازٟ ٜكاّٛ      
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يًٞ ايكٝاطات ايًفأ١ٝ  ٚايبصاش١ٜ َٚعاا  االطاتذاب١ ايصاشٝ  بإدخااٍ تعاذٜالت       
  ٓ ٗااا َاأ قٝاااغ األدا٤ ايعكًااٞ املعااشيف يػااش  تعًااِ ايعًااّٛ       قٝاطاا١ٝ يًٝاا٘ ساا  له

طايباااات املشسًااا١ املتٛطاااط١ مبذٜٓااا١ داااذ٠ باملًُهااا١ ايعشبٝااا١   بعااا  ايطبٝعٝااا١ ياااذٟ
 ايظعٛد١ٜ.

     :البشح :  مشهم٘ثاىًٔا 
اقتصاااش مناااٛرز بااااديٞ يكٝااااغ أدا٤  ايااازانش٠  ايعاًَااا١ املعشفٝااا١  ايااا  تعتااارب          
ايشنٝض٠  يف تٓؼٝط املعًَٛات َٚعازبتٗا ٚاالستفاو بٗا  نُا إٔ دٚسٖا ايٛوٝفٞ 
ٜتُجٌ مبعازب١ املعًَٛات يف املُٗات املعشف١ٝ اشباص١ باملٗاسات املدتًف١ نايتعًِٝ 

( دٕٚ ايتطاااشم اياااٞ بكٝااا١ يٓاصاااش  Baddeley,2003ٚاياااتفهري ٚايفٗاااِ ٚايتااازنش  )  
األدا٤ ايعكًااٞ املعااشيف اياا  تعتاارب ٖاازٙ اياازانش٠ دااض٤ َٓاا٘  ٚسااذد باااديٞ يكٝاااغ          

  ٞ املهاإٛ ايبصااشٟ  ايازانش٠ ايعاًَاا١ املعشفٝاا١  َاأ خااالٍ َهْٛاتٗاا  اياا  تؼااتٌُ يًاا
) طا١ًٝٗ ٚصاٝف    املهاْٞ  ٚاملهٕٛ ايًفأٞ  ٚاملعا  املشنضٟ َٚهٕٛ َصاذس األساذاخ  

 (.1990ْكال ئ باديٞ   217: 2017 

( طبطااااط يًُهْٛااااات االطاطاااا١ٝ يُٓااااٛرز باااااديٞ يف َعازباااا١ 1ٜٚاااابني ايؼااااهٌ )
 ايزانش٠ ايعا١ًَ املعشف١ٝ

 (1991املضزص ، باريٞ ،) َهْٛات ايشانض٠ ايعا١ًَ املعضف١ٝ: (1ؽهٌ )

ايبشح ٚتتُجٌ يف اسباد١ يتطٜٛش ٖزا ايُٓاٛرز سا  لهٓا٘    َؼه١ً ٚتبكٞ        
قٝاغ األدا٤ ايعكًٞ املعشيف  ٚايزٟ ٜؼٌُ يف اسناْ٘ ايزانش٠ ايعا١ًَ اي  يازبٗا 
مناااٛرز بااااديٞ باإلىلااااف١ اىل قٝاطاااات االْتبااااٙ ٚايظاااشي١ االدسانٝااا١ ايااا  ذبااااٍٚ        

ٙ اإلػاهاي١ٝ يف  ايباسج١ اىلافتٗا ايٞ منٛرز باديٞ نُشاٚس تطٜٛش١ٜ  ٚتتدًص ٖاز 
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ٚدااٛد ساداا١ ىلااشٚس١ٜ يتطااٜٛش منااٛرز باااديٞ يكٝاااغ أدا٤ اياازانش٠ ايعاًَاا١ حبٝااح      
لهٓااا٘ قٝااااغ األدا٤ ايعكًاااٞ املعاااشيف بتضاااُٝٓ٘ دٛاْااا  قٝااااغ االْتبااااٙ ٚايظاااًٛى       
االدسانٞ يػش  تعًِٝ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ بايتطبٝل يًاٞ يٝٓا١ َأ طايباات املشسًا١      

 شب١ٝ ايظعٛد١ٜ. املتٛطط١ ملذ١ٜٓ دذ٠ باملًُه١ ايع

      :ثالجُا: أٍنٔ٘ البشح 
ايبشاح تتُجاٌ االُٖٝا١ َأ دااْبني ازباْا  ايعًُاٞ  ٚازباْا           َؼاه١ً  يف ىل٤ٛ 

 ايعًُٞ  سٝح تكّٛ ايباسج١ بتٛىلٝ  ريو فُٝا ًٜٞ:

   :٘ٔاألٍنٔ٘ العمن 

ٜظااايذ ٖاازا ايبشاااح يًااٞ ديااِ املهتبااا١ ايعشبٝاا١ يف صباااٍ يًاااِ اياآفع املعاااشيف        
ايعكًااٞ املعااشيف مبااا ؼبكاال االطااتفاد٠ االنادلٝاا١  ٚتهتظاا   ٚخباصاا١ صباااٍ األدا٤

اال١ُٖٝ ايع١ًُٝ بأْٗا تتٓاٍٚ داْبا  سٜٝٛا  َٔ املعشف١ ٚايتطٜٛش يًٓأشٜات ايكا٥ُا١  
)منااٛرز باااديٞ ( مبااا ٜٛاناا  ادخاااٍ َااتػريات دذٜااذ٠ ٜصااً  َاأ خالهلااا يكٝاااغ        

تهاااٜٛٔ خًفٝااا١  ّ يفاالدا٤ ايعكًاااٞ املعاااشيف مباااا ٜاااذف  ايبشاااٛخ ايرتبٜٛااا١ اىل ايتكاااذ  
ي١ًُٝ يطشٜل قٝاغ األدا٤ ايعكًٞ بذالي١ دٛاْبا٘ املتعاذد٠  ايا  تتُجاٌ يف االْتبااٙ      

 ٚاإلدساى  ٚايزانش٠ .  

  : ٘ٔاألٍنٔ٘ العنم 

 ٚتتُجٌ فُٝا ًٜٞ:
 بكٝااااغ االدا٤ ايعكًاااٞ املعاااشيف    اااااايباسجااا١  سأٟسظااا  ااااا ٖااازٙ ايذساطااا١   تاْفاااشد

 يًطايبات يف املشس١ً املتٛطط١.
  يتشظاني االدا٤ ايعكًاٞ املعاشيف     ات ٚاملؼشفاتٚاملعًُات ت اْأاس ٚاٖتُاّ املشبٝيف

 يذٟ ايطايبات ٚديِ يًُٝات ايتعًِ بت١ُٝٓ ٖزا األدا٤ املعشيف اهلاّ. 
          ٕاثااشا٤ املهتباا١ ايعشبٝاا١ مبذاااٍ تطااٜٛشٟ َٗااِ  ٖٚااٛ األدا٤ ايعكًااٞ املعااشيف ٚبٝااا

 ايباتنٝف١ٝ قٝاط٘ ٚبٝإ َظتٟٛ تٛافش اسناْ٘ يذٟ ايط
    ّديِ تطٜٛش املكاٜٝع ايعك١ًٝ ٚاملعشف١ٝ ٚاياد٠ صٝاغ١ دٛاْبٗا ٚتطٜٛش َاا تكااد

ٚايا  ْتذات يأ    ايباات  َٓٗا شبذ١َ املتػريات ايظُع١ٝ ٚايبصش١ٜ ٚاسبظا١ٝ يًط 
 صبُٛي١ َٔ املتػريات املعاصش٠.

  :زابعًا: املفأٍه االدسائٔ٘ لمبشح 
 فُٝا ًٜٞ:تتُجٌ املفاِٖٝ االدشا١ٝ٥ َٚصطًشات ايبشح 

  : ٕاملهٌْ البصسٖ املهاى 

ٜتعاٌَ َ  املعًَٛات ايبصش١ٜ املها١ْٝ ٚلهأ إٔ ٜظاتكبٌ َاذخالت اَاا َباػاش٠      
َٔ ساط١ ايبصش أٚ َٔ اطرتداع املعًَٛات َٔ ايازانش٠ ايطًٜٛا١ االَاذ يًاٞ ػاهٌ      
صااٛس   ًٜٚعاا  دٚسا ٖاَااا  يف ايتٛداا٘ املهاااْٞ ٚسااٌ املؼااهالت املهاْٝاا١ ايبصااش١ٜ ٚيشفاا٘  

( املهاإٛ ايبصااشٟ املهاااْٞ بأْاا٘ ْأاااّ ياا٘ ايكااذس٠ يًااٞ     Baddeley,2002: 86ديٞ )بااا
االستفاو املؤقت َٚعازبا١ املعًَٛاات ايبصاش١ٜ املهاْٝا١ ٚأدا٤ اياذٚس املٗاِ يف ايتٛدا٘        
املهااْٞ ٚسااٌ املؼااهالت ايبصااش١ٜ املهاْٝاا١ ٚرياو َاأ خااالٍ االسظاااغ أٚ ياأ طشٜاال   

 ايزانش٠ ط١ًٜٛ املذٟ. 
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 :ٕاملهٌْ المفظ 

  ثااِ ايٝااذ  1974ٜطًاال يًٝاا٘ املٓطكاا١ ايصااٛت١ٝ ايفْٛٛيٛدٝاا١ يف منااٛرز باااديٞ       
(  ٜٚعذ ٖازا املهإٛ ٖاٛ    2012تظُٝت٘ حبًك١ ايتظُٝ  أٚ ايرتدد ايًػٟٛ ) ابٛ ايذٜاس  

املظااا٦ٍٛ يف ايااازانش٠ ايعاًَااا١ يااأ ايكٝااااّ مبذُٛيااا١ ايعًُٝاااات ايالصَااا١ سبفااا          
ناإ اسبفا  َؤقتاا  يف ايازانش٠     املعًَٛات ايًفأٝا١ ٚربضٜٓٗاا ٚاطارتدايٗا طاٛا٤     

فصااري٠ املااذٟ أٚ بؼااهٌ قاباات يف اياازانش٠ طًٜٛاا١ املااذٟ   ٚيكااذ يااشف باااديٞ املهاإٛ      
ايًفأٞ بأْ٘ َهٕٛ َتطٛس يُٓاٛرز ايازانش٠ ايعاًَا١  ٜٚفارت  أْا٘ ٜؼاٌُ املداضٕٚ        
ايًفأاٞ املٛقاات  ٜٚؼاٌُ َظاااسات ايازانش٠ ايظااُع١ٝ ايا  تظاارتد  املعًَٛاات اياا       

إ قًًٝاا٘  ٜٚٓكظااِ املهاإٛ ايًفأااٞ بااذٚسٙ اىل َهااْٛني فااشيٝني ُٖااا  بذاخًااٗا بعااذ ثااٛ
دٗااااص اياااتشهِ يف ايٓطااال )ايتهاااشاس ايًفأاااٞ(  ٚاملداااضٕ ايصاااٛتٞ   ٜٚاااؤدٟ  املهااإٛ         

 ايًفأٞ اىل االستفاو باملعًَٛات املتتابع١ ٜٚكِٝ ايأٛاٖش اآلت١ٝ:

 شٚف ايتأثري املتؼاب٘ ايصٛتٞ ايهالَٞ: ٚفٝ٘ ٜصع  تزنش املصطًشات َجٌ اسب
 اٚ ايهًُات املتؼاب١ٗ يف ايصٛت. 

  تأثري طٍٛ ايه١ًُ: سٝح اطرتداع ايهًُات املتتابع١ ايكصري٠ أطٌٗ َٔ ايهًُات
 ايط١ًٜٛ. 

    تأثري ايكُ  ايًفأٞ : ٚريو يٓذ يذّ اطرتداع ايهًُات فإ ايكُ  ٜعُاٌ يًا٢
 اصاي١ تأثري طٍٛ ايه١ًُ.

   :ٖاملعاجل املسنز 

ٖٛ دٗاص ايتشهِ يف االْتباٙ ٜشاق  يٌُ ايعٓاصش األخاش٣ ٜٚٓظاكٗا ٜٚعتارب َأ     
أٖااِ يٓاصااش منااٛرز اياازانش٠ ايعاًَاا١ املعشفٝاا١ ألْاا٘ ٜتااذخٌ يف ايعًُٝااات املعشفٝاا١       
نًٗا ٚيكذ اطًال يًٝا٘ اطاِ املعاا  املشناضٟ  ألْا٘ ؽباتص باالْتبااٙ ٜٚٛدا٘ بكٝا١           

٘ ضباااذٚد٠ ٖٚاااٛ دٗااااص َاااشٕ يًػاٜااا١ ايعٓاصاااش   ٜٚاااشٟ بااااديٞ إ ٖااازا املعاااا  رٚ طاااع
ٜظاتطٝ  َعازبا١ املعًَٛاات َأ أٟ قٓااا٠ سظا١ٝ بطشا٥ال طبتًفا١   نُاا ٜظااتطٝ          

( اياٞ املعاا    1974َعازب١ املعًَٛاات خاالٍ فارت٠ قصاري٠   فٝٓأاش ) بااديٞ ٖٚٝاتؽ        
املشنضٟ يًٞ أْ٘ املعٌُ ايعكًٞ يًُعازب١ ايفٛس١ٜ ٚايتدضٜٔ باإلىلاف١ اىل ٚوٝفا١  

ملعًَٛات غري املشتبط١ بامل١ُٗ اسباي١ٝ س  ال تؤثش يًٞ أدا٤ املُٗا١  أخٞ ٖٞ نبت ا
 ( 2012ٖٚٛ ٜظرتد  املعًَٛات املطًٛب١ ٜٚهبت خالف ريو ) ابٛ ايذٜاس   

ٚيكاااذ ْأاااش بااااديٞ اىل املعاااا  املشناااضٟ يًاااٞ أْااا٘ داااٖٛش٠ ايااازانش٠ ايعاًَااا١         
١ ايعًُٝااااات ٚاملظاااا٦ٛي١ ياااأ االْتباااااٙ الختٝاااااس االطاااارتاتٝذ١ٝ ٚايااااتشهِ يف َعازباااا  

املدتًف١ املع١ٝٓ بايتدضٜٔ قصري املذٟ َٚٗاّ املعازب١ ايعا١َ ٚتٓظٝكٗا سٝاح ٜكاّٛ   
 باملٗاّ اآلت١ٝ:  

  .االْتباٙ ايتًكا٥ٞ ملجري َعني  ٚنف ايتأثري املعطٌ يألخش 
        ذبٜٛاااااٌ اطااااارتاتٝذٝات االطااااارتداع نتًاااااو املظاااااتدذ١َ يف َٗااااااّ ايتٛيٝاااااذ

 ايعؼٛا٥ٞ. 
   سٝح ٜٛصع املصادس يف أثٓا٤ ايتٓفٝز املتضأَ ملُٗتني. تٓظٝل املٗاّ املضدٚد١ 
  .ايتشذٜح املظتُش حملت٣ٛ ايزانش٠ ايعا١ًَ بٓا٤ يٌ املذخالت اسبظ١ٝ ازبذٜذ٠ 
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  .اسبفاو يًٞ املعًَٛات املدض١ْ يف ايزانش٠ ايعا١ًَ َٚعازبتٗا 
      تٓظاااٝل ايٓؼاااا  داخاااٌ ايااازانش٠ ايعاًَااا١ ٚؼبهاااِ يًُٝااا١ ْكاااٌ املعًَٛاااات باااني

 ٤ األخش٣ يًٓأاّ املعشيف األدضا
  ٟاملهاْٞ.  –ؼبذد َذخالت املهٕٛ ايًفأٞ َٚذخالت املهٕٛ ايبصش 
   .اطرتداع املعًَٛات َٔ ايزانش٠ ط١ًٜٛ املذ٣ 

   :مهٌْ مصدز األسداخ 

سبط بني ْأِ يذٜذ٠ ٜٚعٌُ يًٞ تٓؼٝط َصادس يذٜذ٠ يًُعًَٛات يف إٓ ٚاسذ 
     ٔ مثاا١ َعازبتٗااا نُااا ٜعااا     ممااا ٜظااايذ يًااٞ تهااٜٛٔ منااٛرز ٚاىلاا  يًُُٗاا١ َٚاا

املعًَٛاااات باااني املٓأاااَٛتني ايفاااشيٝتني  ٚباااني ايااازانش٠ طًٜٛااا١ األَاااذ ثاااِ ؼبًاااٌ        
( فٗٛ املظ٦ٍٛ يأ َظااْذ٠ األدا٤ يًاٞ َٗتُاتني َٓفصاًتني      2004املعًَٛات )باديٞ 

َٔ خالٍ طع٘ تٓفٝز١ٜ قاب١ً يالْفصاٍ ٚتٛصٜا  االْتبااٙ يًاٞ َٗاتُني يف إٓ ٚاساذ        
١ ٖاٞ ايا  دعًات بااديٞ ٜكرتسا٘ َهْٛاا  سابعاا  يًازانش٠ ايعاًَا١          ٚيعٌ ٖازٙ ايٛوٝفا  

 .ٚب٘ ٜتشٍٛ ايُٓٛرز ايجالثٞ ايكذِٜ ايٞ منٛرز  سذٜح سبايٞ املهْٛات

 أٍداف البشح:خامشًا : 
 ايبشح ٚأُٖٝت٘ تتُجٌ أٖذاف ايبشح فُٝا ًٜٞ:َؼه١ً يف ىل٤ٛ  

رز باااديٞ يف ايعُااٌ يًااٞ االطااتفاد٠ َاأ منااٛ يفاهلااذف ايش٥ٝظااٞ يًبشااح ٜتُجاٌ   
قٝاغ االدا٤ ايعكًاٞ املعاشيف ياذٟ طايباات املشسًا١ املتٛطاط١ مبذٜٓا١ داذ٠  ٜٚٓكظاِ          

 ٖزا اهلذف اىل صبُٛي١ االٖذاف ايفشي١ٝ اآلت١ٝ 

       تٛىلااٝ  طبٝعاا١  منااٛرز باااديٞ يف ايٛىلاا  اسبااايٞ َٚااذٟ فايًٝتاا٘ يف قٝاااغ ادا٤
 ايزانش٠ ايعا١ًَ املعشف١ٝ.

 غ يألدا٤ ايعكًاٞ املعاشيف  َٚعشفا١ َظاتٟٛ     بٝإ َذٟ اسباد١ يتطٜٛش منٛرز قٝا
 فاي١ًٝ اختٝاس منٛرز باديٞ يف ايكٝاّ بٗزٙ امل١ُٗ .

        ايكٝاّ مبظ   َٝذاْٞ يتشذٜذ فاي١ًٝ اطاتدذاّ مناٛرز بااديٞ املكارتق يف قٝااغ
 االدا٤ ايعكًٞ املعشيف يذٟ ايطايبات مبذ١ٜٓ دذ٠.

 فسّض البشح: سادسًا : 
كٝكاا  ألٖذافا٘ تتُجاٌ فاشٚ  ايبشاح فُٝاا       ايبشح ٚأُٖٝتا٘ ٚذب  َؼه١ًيف ىل٤ٛ 

:ًٜٞ 

ٜاآص يًاا٢ ايفااش  ايش٥ٝظااٞ يًبشااح يًاا٢ أْاا٘    ال تٛدااذ دااذٟٚ َعٜٓٛاا١ رات       
دالياا١  اسصااا١ٝ٥ يالطااتفاد٠ َاأ منااٛرز باااديٞ يف قٝاااغ االدا٤ ايعكًااٞ املعااشيف يااذٟ   
طايبااات املشسًاا١ املتٛطااط١ مبذٜٓاا١ دااذ٠ باملًُهاا١ ايعشبٝاا١ ايظااعٛد١ٜ   ٜٚٓكظااِ ٖاازا  

 :ش  ايش٥ٝظٞ اىل صبُٛي١ ايفشٚ  ايفشي١ٝ اآلت١ٝايف

     ايفاااش  ايفشياااٞ األٍٚ : ٜااآص يًاااٞ أْااا٘   ال ٜٛداااذ اخاااتالف َعٓاااٟٛ رٚ داليااا١
اسصا١ٝ٥ بني صبُٛيات املبشٛثني سٍٛ فاي١ًٝ منٛرز باديٞ يف ايٛىلا  اسباايٞ   

٘ ي٘ يٓذ قٝاغ األدا٤ ايعكًٞ املعشيف يذٟ طايباات املشسًا١ ا   مبذٜٓا١ داذ٠    ملتٛطاط
 باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ.
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   ايفش  ايفشيٞ ايجاْٞ: ٜٓص يًٞ  ال ٜٛدذ اختالف َعٟٓٛ رٚ دالي١ اسصا١ٝ٥
باااني صبُٛياااات املبشاااٛثني ساااٍٛ فايًٝااا١ مناااٛرز بااااديٞ املعاااذٍ يف قٝااااغ األدا٤   

مبذٜٓاا١ دااذ٠ باملًُهاا١ ايعشبٝاا١    املتٛطااط٘ايعكًااٞ املعااشيف يااذٟ طايبااات املشسًاا١ ا  
  ايظعٛد١ٜ 

 ميَذٔ٘ البشح: سابعًا : 
ايبشح ٚأُٖٝتاا٘ ٚذبكٝكااا  ألٖذافاا٘  ٚفشٚىلاا٘ تظااًو ايباسااح      َؼااه١ًيف ىلاا٤ٛ 

املاآٗر ػااب٘ ايتذااشٜيب اياازٟ ٜعااشف بأْاا٘ املاآٗر اياازٟ ٜكااّٛ يف األطاااغ يًاا٢ دساطاا١   
ايأٛاٖش اإلْظا١ْٝ نُا ٖاٞ دٕٚ تػاٝري  ٜٚعُاٌ يًاٞ قٝااغ ايعالقا١ باني نُاا ٖاٞ          

ٚريو َٔ خاالٍ تصاُِٝ صبُٛياات غاري      يف املتػريات;يًٝ٘ يف ايٛاق  دٕٚ ايتشهِ 
َتهاف٦اا١ سٝااح ٜطباال اختباااس قبًااٞ َاأ صبُااٛيتني ) ايضااابط١ ٚايتذشٜبٝاا١ ( َاأ    
طايبات املشس١ً االيذادٜا١ مبذٜٓا١ داذ٠ يف قٝااغ االدا٤ ايعكًاٞ باملكااٜٝع اسبايٝا١        

ُاٛيتني  باطتدذاّ منٛرز باديٞ قبٌ ايتطٜٛش  ثِ ٜتِ ادشا٤ اختباس بعذٟ يهاال اجمل 
ايضابط١ ٚايتذشٜب١ٝ  يًتأنذ َٔ اطتُشاس١ٜ فعاي١ٝ منٛرز بااديٞ املطاٛس يف قٝااغ    
االدا٤ ايعكًاااٞ املعاااشيف يطايباااات املشسًااا١ املتٛطاااط١ مبذٜٓااا١ داااذ٠ باملًُهااا١ ايعشبٝااا١  

 ايظعٛد١ٜ .

 ادّات البشح: ثاميًا : 
   سٝاح ٜااتِ بٓااا٤ ايُٓااٛرز اسبااايٞ َاأ خاالٍ االطااتٓاد يًااٞ ايُٓااٛرز ايشبااايٞ يااا  

باديٞ   يػش  قٝاغ االدا٤ ايعكًٞ املعشيف صبُٛيات ايذساط١ َأ طايباات املشسًا١    
 مبذ١ٜٓ دذ٠   ٜٚؼتٌُ يًٞ اشبطٛات اآلت١ٝ :ملتٛطط٘ ا

  املهٕٛ ايًفأٞ:  ٖٚٛ دٗاص ايتشهِ يف ايٓطل ؼبف  املعًَٛات ئ طشٜل ْطكٗا
ّ ٚتتالػٞ فٝا٘  داخًٝا  ٚازبٗاص ايًفأٞ: ؼبف  املعًَٛات اي  تعتُذ ي٢ً ايهال

 بع  املعًَٛات بعذ ثاْٝتني .
          ٔاملهٕٛ املهاْٞ ايبصاشٟ:  ٜٚعُاٌ يًاٞ رباضٜٔ املعًَٛاات املهاْٝا١ ايبصاش١ٜ ٚلها

 ايتباسٙ يني داخ١ًٝ. 
    املٓفز املشنضٟ : ٜٚٓأِ املعًَٛات ٚؽبضْٗا ٜٚتشهِ يف االْتباٙ ٚارباار ايكاشاسات

 ٚبٓكٌ املعًَٛات اىل رانش٠ ط١ًٜٛ املذٟ.
  َّصذس االسذاخ : ٖٚٛ املظ٦ٍٛ ئ َظاْذ٠ األدا٤ ايعكًٞ َٚعازب١ املٗا 

ٜٚتِ بٓا٤ ايُٓٛرز املطٛس يُٓٛرز )باديٞ( ٚاطتدذاَ٘ يٓفع غش  قٝاغ االدا٤ 
ايعكًااٞ املعااشيف ٚريااو يبٝااإ َااذٟ فايًٝاا١ ايتطااٜٛش يف ريااو َاأ خااالٍ االختباااس      

ٜٚؼاتٌُ ٖازا ايُٓاٛرز يًاٞ     ايبعذٟ يًٞ ي١ٓٝ ايذساط١ ٚنزيو االختباس املتتاب   
 َا ًٜٞ: 

         ٞاالْتباااٙ: َعشفاا١ ايؼاادص يزاتاا٘ ٚملاأ سٛياا٘ َاأ خااالٍ تتباا  ايعاااث اشباااسد
يًُعًَٛاااات اسبظااا١ٝ ٚتتبااا  ايعااااث اياااذاخًٞ يًُؼاااايش ٚايٓؼاااا  ايعكًاااٞ َااأ    

 االفهاس ٚايتدٝالت.
    ايظااًٛى االدساناااٞ: ٜٚعاااين بٗاااا ايؼاااعٛس ايفذاااا٥ٞ  باااإدساى اإلياااذاد  ٚاسباااشٚف

 اٍ.ٚاالػه
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 تيظٔه البشح: تاسعًا : 
 ٜتِ تٓاٍٚ صباٍ ٖزا ايبشح َٔ خالٍ ايتكظُٝات اآلت١ٝ: 

 :االطاس ايعاّ يًبشح 
  : ٍٚايظابل يف صباٍ ايبشح. األطاس ايٓأشٟ املبشح األ 
 .املبشح ايجاْٞ :  ايذساط١ ايتذشٜب١ٝ ٚاإلطاس ايتطبٝكٞ يًبشح 

 البشحالشابل يف جمال األطاز اليظسٖ : املبشح األّل 
تٓاٚيااات ايعذٜاااذ َااأ ايذساطاااات ايظاااابل طشقاااان َتٓٛيااا١ يكٝااااغ َهْٛاااات األدا٤     

 ايعكًٞ املعشيف َٔ االْتباٙ ٚايظشي١ االدسان١ٝ تتُجٌ فُٝا ًٜٞ:

   : الدزاسات الشابك٘ اليت تياّلت قٔاسات األداء العكمٕ املعسيف 
أت دساطاا١ بايٓظااب١ يًذساطااات اياا  تٓاٚياات قٝاااغ األدا٤ ايعكًااٞ املعااشيف  فكااذ س      

إٔ املأاااٖش ايظااًٛن١ٝ َاااٖٞ اال ْااٛاتر   Rapport,et al.,2004 )سابااٛست ٚآخااشٕٚ ) 
تعهااع يف املكاااّ األٍٚ خًااال  يف َٓأَٛاا١ األدا٤ ايعكًااٞ املعااشيف يااذٟ ايفااشد ٚخاصاا١    
بايٓظب١ يالْتباٙ ٚاإلدساى ٚايزانش٠; ٖٚٞ َهْٛات االدا٤ ايعكًٞ املعشيف  ٚديِ ٖازا  

  ٚدساط١ ايفاٛسد   Kathrein.2004)طات َٓٗا دساط١ ناتشٜٔ  )االدباٙ يذد َٔ ايذسا
(Alford,2007      ٙسٝاااح أناااذٚا يًاااٞ َهْٛاااات األدا٤ ايعكًاااٞ املعاااشيف َااأ االْتباااا  )

 ٚاإلدساى ايظًٛنٞ ٚايزانش٠.

ايعذاض ايٛاىلا  يف أدا٤    Rapport,et al.,2008) ٚتشدا  دساطا١ ساباٛست ٚآخاشٜٔ )    
عااشيف اىل ثااالخ يٛاَااٌ أطاطاا١ٝ ٜتُجااٌ ايعاَااٌ اياازانش٠ املشتبطاا١ باااألدا٤ ايعكًااٞ امل

األٍٚ يف ايكصااٛس يف طااع١ ايااازانش٠; ٜٚاآعهع رياااو يًاا٢ طاااشي١ ْظااٝإ ايكٛاياااذ      
ٚايتعًُٝات اشباص١ باألدا٤  ٜٚشتبط ايعاٌَ ايجاْٞ بعذّ ايكذس٠ يًٞ محاٌ ايعذٜاذ   

ال َٔ املجريات املتأْٝا١  ٚقصاش َاذ٠ بكاا٤ تًاو املاجريات يف ايازانش٠ ايعاًَا١  بؼاهٌ          
ٜتاااٝ  َعازبتٗاااا ٚاداااشا٤ َكاسْاااات دقٝكااا١ بٝٓٗاااا  أَاااا ايعاَاااٌ ايجاياااح فريدااا  اىل      
ايكصٛس يف ٚوا٥ف املٓفاز املشناضٟ نعاذّ قذستا٘ يًاٞ دبذٜاذ املعًَٛاات بايتكاا          
اػاسات املجريات ازبذٜذ٠  أٚ ياذّ ظباسا٘ غاٞ نفاٞ املاجريات املٓافظا١ غاري املشتبطا١         

يف املعازب١ ايفعاي١ يًُجريات املشتبط١ بازيو  مب١ُٗ االدا٤ ايعكًٞ  املعشيف   ٚفؼً٘ 
 األدا٤.

(    ناٛفًش ٚأخاشٜٔ   Martinussen,2006ٚتؼري دساطات نال َأ  َاستٓٝٛطاني )  
(Kofler et al.,2010      ٙبٛدااٛد قصااٛس ٚاىلاا  يااذٟ املااتعًُني َضااطشبٞ االْتبااا  )

ظاشي١  ( يف االدا٤ ايعكًاٞ املعاشيف ٚاملتُجاٌ يف االْتبااٙ  ٚاي    ADHDَفشطٞ ايٓؼا  )
االدسان١ٝ ٚايزانش٠ ٚنًٗا تؤثش يف ايتشصٌٝ ايذساطٞ يذُٜٗاا فكاذ اػااست ْتاا٥ر     

( ؽبتًاف  ADHD)   َضطشبٞ االْتباٙ َفشطٞ ايٓؼاٖزٙ ايذساطات اىل إٔ االفشاد 
بٓا٥ِٗ املعشيف ئ أقشِْٗ ايعادٜني َٔ سٝح اختالٍ ٚتذْٞ ٚاىلا  يف قاذساتِٗ يًاٞ    

إٔ يااذِٜٗ قابًٝاا١ يايٝاا١ يًتؼااتت ٚيااذِٜٗ     االْتباااٙ ٚايرتنٝااض يفاارت٠ طًٜٛاا١ نُااا     
ٚأَاا ايذساطاات ايا  تٓاٚيات     . قص٠ٛ يف ايفذس٠ يًٞ ايتزنش ٚاالستفاو باملعًَٛاات  

 & Scheierاالْتباٙ نأسذ َهْٛات األدا٤ ايعكًٞ املعشيف  فٝزنش ناسفش ٚػٝري ) 
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et  al,1985: 687       ٝ كاا١ ( إٔ االْتبااٙ املتُشناض ساٍٛ ايازات ٜؼاري اياٞ املعًَٛاات ٚث
ايصاا١ً باياازات ٚياا٘ ثااالخ ابعاااد ٖااٞ ايااٛيٞ اياازاتٞ اشباااص املتعًاال برتنٝااض اْتباااٙ     
ايفاشد ساٍٛ أفهااسٙ َٚؼاايشٙ اشباصا١ ايذاخًٝا١  ٚاياٛيٞ ايازاتٞ ايعااّ ٜٚتشاذد َاأ           
خالٍ ايٛيٞ ايعاّ نُٛىلٛع ادتُايٞ ي٘ تأثري ي٢ً اآلخاشٜٔ  ٚايكًال االدتُاايٞ    

 اّ اآلخشٜٔ. ايزٟ ٜتشذد َٔ خالٍ اوٗاس ساي١ ايضٝل أَ

( ي٢ً إٔ االْتبااٙ ٜعاين املٝاٌ يًرتنٝاض     4112ٚأنذت دساط١ ) َُٝٞ ٚايفضايٞ   
يًٞ دٛاْ  ايازات َٚٓٗاا َعشفا١ ايؼادص يزاتا٘ ٚملأ سٛيا٘  ٚيكاذ قظاِ طاتٝفٓع           

(Stevens   ) ( االْتباااٙ ايااٞ ثااالخ أدااضا٤ ٖااٞ ايعاااث اشباااسدٞ يًُعًَٛااات )اسبظاا١ٝ
١ ٚاْفعايٝااا١ (  ٚايعااااث اياااذاخًٞ يًٓؼاااا     ٚايعااااث اياااذاخًٞ يًُؼاااايش )ايػشٜضٜااا   

 ايعكًٞ ) االفهاس ٚايتدٝالت (. 

( إٔ االْتبااااااٙ ٜتضااااأُ تٛدٝااااا٘ االفهااااااس Muraven.2005:382ٚتعتاااارب دساطااااا١ ) 
)واٖشٜااا ( أٚ داخًٝااا  سٝااح إٔ ٖٓاااى فااشٚم فشدٜاا١ ثابتاا١        خاسدٝااا اسبايٝاا١ تٛدٝٗااا  

اد اياازٜٔ يااِٝٗ اْتباااٙ َشتفاا   بهُٝاا١ االْتباااٙ اياازاتٞ يألفااشاد ٚياارب بااايكٍٛ إٔ االفااش  
 ألْفظِٗ أنجش َٔ االفشاد ايزٜٔ يذِٜٗ اْتباٙ َٓدف .  ٜٓتبٕٗٛ

( إٔ االْتباااٙ ٜظااتُذ اُٖٝتاا٘ يف ايتكٝااِٝ  Kuseske,2008:25ٜٚااشٟ نظٝهظااٞ )
ايزاتٞ ايزٟ ٜكاسٕ طًٛى ايفشد باملعاٜري ايذاخ١ًٝ   سٝح لهأ اياٛيٞ بايازات يأ     

َااشآ٠ يتهاإٛ مبجاباا١ تاازنري  ٚتؼااري ايباسجاا١ اىل أْاا٘  طشٜاال ٚىلاا  ايفااشد يزاتاا٘ أَاااّ 
بااايتطبٝل يًااٞ طايبااات املشسًاا١ املتٛطااط١ مبذٜٓاا٘ دااذ٠ فااإٕ ٖٓاااى ساداا٘ يكٝاااغ     

 يًُٝات االْتباٙ دباٙ تعًِ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ َٔ خالٍ َا ًٜٞ :

    ٚيٞ ايطايبات بايصٛس٠ ايعك١ًٝ اي  تشمسٗا نٌ طايب١ يٓفظٗا ٚايا  ٜتشكال
 دا٤ ايعكًٞ املعشيف.َٔ خالهلا اال

        ايااٛيٞ باملعًَٛااات املتعًكاا١ بااتعًِ ايعًااّٛ ايطبٝعٝاا١ َاأ خااالٍ َااذيٍٛ راتااٞ يف
َكابٌ املعًَٛات املٛيذ٠ َٔ ايب١٦ٝ اشباسد١ٝ َأ خاالٍ ايتذااسب ٚاملعاَاٌ ٚايا       

 تٓتكٌ َٔ خالٍ ايكٓٛات اسبظ١ٝ ٖٚٓا ٜهٕٛ ي١ًُٝ َعشف١ٝ رات ضبتٟٛ َِٗ.
   ايذاخًٝا١ ايا  تعُاٌ يًاٞ اقاشاس ايرتنٝاض بااحملتٟٛ ايتعًُٝاٞ         املٌٝ عبٛ املٝاضات

يًعًااااّٛ ايطبٝعٝاااا١ ٚثٝاااال ايصاااا١ً باياااازات اياااازٟ ؼبكاااال َٝااااضٙ داخًٝاااا٘ هلااااؤال٤    
 ايطايبات.

             ٟٛتٛدٝاا٘ ايرتنٝااض عبااٛ املعًَٛااات ايظااابك١ َاأ ايرتانااِ املعااشيف َاأ احملتاا
صاُِٝ  ايتعًُٝٞ يًعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚنازيو احملتاٟٛ املظاتذذ َٓا٘ َأ خاالٍ ت      

ثالخ ابعاد ايٛيٞ ايزاتٞ ايذاخًٞ ٜٚؼٌُ ايطُٛق عبٛ ذبكٝل ايتفاٛم  ٚاياٛيٞ   
اياازاتٞ اشباااسدٞ اياازٟ ٜؼااٌُ احملتااٟٛ املًكااٞ ايااٞ ايطايباا١ َاأ قبااٌ املعًُاا١            
ٚايكًاال ايااذاخًٞ َاأ فكااذإ املعًَٛاا١ َٚاأ خااالٍ ٖااؤال٤ ٜتشااذد األدا٤ ايعكًااٞ       

 املعشيف. 

:( نؼافت  2014ٝذ ٚ ايظاٝذ ايفضاايٞ    ٚتؼري ايباسح اىل إٔ دساط١ )َُٝٞ ايظا 
ياأ طبٝعاا١ ايعالقاا١ بااني االْتباااٙ املتُشنااض سااٍٛ اياازات  ٚبااني تكااذٜش اياازات يااذٟ       
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طايبات داَع١ املًاو خاياذ باملًُها١ ايعشبٝا١ ايظاعٛد١ٜ   ٚأٚىلاشت َاذٟ اخاتالف         
ايٛيٞ ايزاتٞ اشباسدٞ  –نٌ َٔ االْتباٙ بأبعادٙ ايجالث١ ) ايٛيٞ ايزاتٞ ايذاخًٞ 

ل االدتُااااايٞ ( ٚتكااااذٜش اياااازات مبظااااتٜٛات ايجالثاااا١ ) االدتُااااايٞ ٚاالدا٤   ايكًاااا –
االناااادلٞ ٚاملأٗاااش ايؼدصاااٞ ( بااااختالف االقظااااّ ايعًُٝااا١ ٚاألدبٝااا١ ٚاملظاااتٟٛ     
ايذساطاااٞ ٚل ايتٛصاااٌ اياااٞ ياااذّ ٚداااٛد يالقااا١ استباطٝااا١ رات داليااا١ اسصاااا١ٝ٥ باااني 

ايعًاااّٛ ٚاآلداب  دسداااات االْتبااااٙ ٚباااني دسداااات تكاااذٜش ايااازات ياااذٟ طايباااات نًٝااا١    
 بازباَع١ املبشٛث١ .

( ياأ طبٝعاا١ ايعالقاا١ بااني اىلااطشاب    2015نُااا نؼاافت دساطاا١ )أَاااٍ دااالٍ     
   ٙ ٚاالْذفايٝا١     -قصٛس االْتباٙ املصشٛب بايٓؼا  ايضا٥ذ ٚابعاادٙ ) تؼاتت االْتباا

ٚايٓؼا  ايضا٥ذ ( ٚبني االْظاشاب االدتُاايٞ ياذٟ رٟٚ صاعٛبات اياتعًِ   ٚاْتٗات       
ٚدااٛد يالقاا١ رات دالياا١ اسصااا١ٝ٥ بااني اطااشاب قصااٛس االْتباااٙ املصااشٛب  ايذساطاا١ اٍ 

بايٓؼااا  يًضا٥ااذ ٚاىلااطشاب االْظااشاب االدتُااايٞ يااذٟ يٝٓاا١ َاأ ايطايبااات رٟٚ    
 صعٛبات ايتعًِ.

ٚبؼإٔ ايذساطاات ايا  تٓاٚيات قٝااغ ايظاشي١ اإلدسانٝا١ نأساذ َهْٛاات األدا٤         
ٞ إٔ اشباربا٤ ٜأٗاشٕٚ طاشي١ يف    ( ايا Kellogg.1996ايعكًٞ املعاشيف; اػااست دساطا١ )   

ٚيهاع ريًاو    Speed up Principleاألدساى ٚايتزنش ٚايتفهري ٚاطًل يًٞ رياو  
االغاااالم االدساناااٞ ٖٚاااٛ ايؼاااعٛس ايفذاااا٥ٞ باااادساى ايعالقااا١ باااني أداااضا٤ االػاااهاٍ       
ٚاملعًَٛات يٓذَا ٜعش  دض٤ َٓٗا ٚمما ٜضٜذ َٔ قذستِٗ يًٞ فِٗ املٛاقف ٚسًاٗا  

 بصٛس٠ أنجش تضذا . 

(  اياٞ ايتعاشف يًااٞ   2012ٚيف رياو ٖاذفت دساطا١ )أَااْٞ طااعٝذ٠ ٚ طاٝذ طااث        
ايفشٚم بني ايتًُٝزات املٖٛٛباات يكًٝاا  ٚاملدتًفاات يف ايتاأقًِ يف املعشفا١ ايضا١ُٝٓ       
َٔ خالٍ ابعادٖا اي  تتُجٌ يف )اداس٠ ايزات   اداس٠ اآلخشٜٔ  اداس٠ املٗاّ (  ٚايظشي١ 

اد  ٚاسبشٚف   ٚاالػاهاٍ ( ٚاْتٗات ٖازٙ ايذساطا١ بتكشٜاش      االدسان١ٝ بأبعادٖا ) اإليذ
فشٚم َع١ٜٛٓ بني ايتًُٝزات املتفٛقاات يكًٝاا  ٚرياو يًاٞ َاتػري املعشفا١ ايضا١ُٝٓ        
جبُٝ  ابعادٖا ٚايظشي١ االدسان١ٝ يف بعذٟ االيذاد ٚاالػهاٍ ٚث تأٗاش فشٚقاا  يف   

 ايتشصٌٝ ايذساطٞ.

١ يف تطاٜٛش مناٛرز بااديٞ بإدخااٍ     ٚهلزا ناْت اسباد١ بتشذٜذ ايفذ٠ٛ ايبشجٝا 
املاااتػريات األخاااش٣ املتعًكااا١ بااااألدا٤ ايعكًاااٞ املعاااشيف ٚايااا  تؼاااتٌُ يًااا٢ االْتبااااٙ        
ٚايظشي١ اإلدسان١ٝ ايٞ دٛاْ  ايُٓٛرز االصًٞ يا  بااديٞ   ٚايازٟ  تتٛقا  ايباسجا١     

 (4إٔ ٜأخز ايؼهٌ )

ريات ايتٓبٝ٘ تأٗش اسباد١ ايٞ تطٜٛش منٛرز باديٞ بإىلاف١ َتػ (4)َٚٔ ايؼهٌ 
ٚاالدساى ايظًٛنٞ يًٝ٘ س  لهٔ َٔ خالي٘ قٝاغ االدا٤ ايعكًاٞ املعاشيف يػاش     
تعًااِٝ ايعًااّٛ ايطبٝعٝاا١ يطايبااات املشسًاا١ املتٛطااط١ مبذٜٓاا١ دااذ٠ باملًُهاا١ ايعشبٝاا١   

 ايظعٛد١ٜ.
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 .بتضضف َٔ ايباحج١ 1990املضزص ، باريٞ ،    َكٝاؼ األرا٤ ايعكًٞ املعضيف املكرتح: (2ؽهٌ )

 ٕالدزاس٘ التذسٓبٔ٘ ّاإلطاز التطبٔكٕ لمبشح:  املبشح الجاى 
ؽبااتص ٖاازا املبشااح بتٓاااٍٚ ايذساطاا١ ايتذشٜبٝاا١ يبٝااإ َااذٟ فعايٝاا١ ايتطااٜٛش        
ايزٟ ادخٌ يًٞ منٛرز باديٞ يف قٝاغ األدا٤ ايعكًٞ املعشيف يذٟ ايطايبات  مبذ١ٜٓ 

 دذ٠ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ٜٚتٓاٍٚ ٖزا املبشح ايعٓاصش اآلت١ٝ: 

    :٘أّال : جمتنع ّعٔي٘ الدزاس 
ايذساطاا١ نافاا١ طايبااات املشسًاا١ املتٛطااط١  يف َٓطكاا١ دااذ٠ يف    ٜؼااٌُ صبتُاا   

 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ.

   : ٘ثاىًٔا: عٔي٘ الدزاس 
ل اختٝاااس يٝٓاا١ يؼااٛا١ٝ٥ َاأ طايبااات املذسطاا١ اسبادٜاا١ ٚايظااتني مبذٜٓاا١ دااذ٠      

 161طايبا١ يف ثاالخ صافٛف )االٍٚ املتٛطاط      221ٚصبتُ  ٖزٙ املذسط١ ؼبٟٛ يذد 
طايبا١ (   ٖازا ٚقاذ ل     122ايجاياح املتٛطاط    –طايبا١   136املتٛطط  ايجاْٞ –طايب١ 

طايب١ َٛصي١ بني صبُٛيتني اجملُٛي١ ايضابط١ ٚاجملُٛي١  99اختٝاس ي١ٓٝ قذسٖا 
 (1ايتذشٜب١ٝ ٚفكا يًذذٍٚ )



 (ASEP)دزاسات عسبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعمه اليفص 

 

 

 

 

 

 

300 
 

 ( تٛطٜع ع١ٓٝ ايزصاع1١جزٍٚ )
عزر االعتبٝاْات  

 املٛطع١
Frequency 

االعتبٝاْات ايضاحل١ 

 يًتخًٌٝ

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 
 53.5 53.5 53 53 ايغابط١ اجملُٛع١
 100.0 46.5 46 53 ايتجضٜب١ٝ اجملُٛع١

Total 106 99 100.0  
ٜؼااري ازبااذٍٚ ايظااابل اىل إٔ سذااِ ايعٝٓاا١ يف اجملُٛياا١ ايضااابط١ ٜبًااؼ يااذدٖا  

طايب١ َٔ ايطايبات املتٛفكات يف َاد٠ ايفٝضٜا٤   ٚإٔ اجملُٛي١ ايتذشٜب١ٝ بًػات   53
 طايب١ ٜعذ اطتعباد يذد االطتبٝاْات غري َهت١ًُ ايبٝاْات.   46يذد ايطايبات بٗا 

  : ٘ثالجًا:  ّصف أداٗ الدزاس 
 صُُت ايباسج١ اطتبٝإ ٜؼتٌُ يًٞ ايتكظُٝات اآلت١ٝ :

  ٖٞٚ  :اختٝاس١ٜ  ئ االطِ ٚايصف.ايبٝاْات ايعا١َ 
         ُٔصبُٛي١ تظاؤالت ذباذد َظاتٟٛ االْتبااٙ ياذٟ ايطايباات املبشٛثاات : ٚتتضا

َكٝاااغ االْتباااٙ ٚفااش  ايٓؼااا  ٚقااذ ل ايااذاد ٖاازا املكٝاااغ بعااذ االطااالع يًااٞ     
( ٜٚتهاإٛ Houck et al., 2011األدبٝااات ٚايذساطااات ايظااابك١ َٚٓٗااا دساطاا١ )    

قٝاغ َظاتٟٛ االداباات َأ خاالٍ طاًِ يٝهاشت        ( يباس٠ ٜت24ِاملكٝاغ َٔ يذد)
  .اشبُاطٞ ملظتٜٛا ) دا٥ُا   غايبا   اسٝاْا   ْادسا   أبذا (

      : صبُٛي١ تظاؤالت ذبذد َظتٟٛ ايظًٛى االدساناٞ يٓاذ ايطايباات املبشٛثاات
سٝح طً  َٔ ايطايبات نتاب١ االسقِ اٚ ايشَض اٚ اسبشف األنجاش تهاشاسا خاالٍ    

( ١5 طًاا  ايباسجاا١ بايبااذ٤ يف االطااتبٝإ ٚريااو يعااذد)    ثاْٝاا١ َاأ بذاٜاا   15َااذ٠ 
 ساالت تهشاس١ٜ تؼهٌ ايشقِ ٚاسبشف ٚايشَض.

 (باديٞا )صبُٛي١ ايتظاؤالت املعرب٠ ئ ايزانش٠ املعشف١ٝ املهٕٛ ايظُعٞ ٚفكا  ي 
: سٝح طً  َٔ ايطايبات املبشٛثات تشتٝ  طًظ١ً سقُٝا١ تًكاٞ يًا٢ امساايٗٔ     

 طل يًششٚف ٖٚٞ امجايٞ يؼش مج١ً سشف١ٝ.ثٛاْٞ َٔ اْتٗا٤ ايٓ 5خالٍ 
     ا صبُٛيااا١ ايتظااااؤالت املعااارب٠ يااأ ايااازانش٠ املعشفٝااا١ املهااإٛ ايبصاااشٟ ٚفكاااا  يااا

: سٝح  طً  َٔ ايطايبات املبشٛثات  تشتٝ  صبُٛي١ َٔ االياذاد تبًاؼ   (باديٞ)
 ثا١ْٝ.    30فكشات  َٔ األنرب اىل األصػش  ٚنتابتٗا خالٍ  10فكشاتٗا 

 باز الجبات ّالصدم الداخمٕ لفكسات االستبٔاٌ:  زابعًا:  اخت 
 سٝح تظتدذّ ايباسج١ َعاٌَ ايفا نشْٚباخ ٚفكا  ملا ًٜٞ:

   : ِالجبات ّالصدم الداخمٕ ملكٔاض االىتبا 

( َظتٟٛ ايجبات ٚايصذم ايذاخًٞ ٚفكا الختباس ايفا نشْٚبااخ  4ٜبني ازبذٍٚ )
 نُا ًٜٞ

 االْتباٙاختباص ايفا نضْٚباذ  ملكاٜٝػ  (2جزٍٚ )

Reliability Statistics 
 Cronbach's Alpha N of Items املبخٛث١ اجملُٛع١
 24 667. ايغابط١ اجملُٛع١
 24 751. ايتجضٜب١ٝ اجملُٛع١
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ٜتااابني إٔ قُٝااا١ ايفاااا نشْٚبااااخ يهاااال َااأ اجملُاااٛيتني   (4)َااأ خاااالٍ ازباااذٍٚ 
ايضااابط١ ٚايتذشٜبٝاا١ يف َظااتٟٛ دٝااذ َاأ َظااتٜٛات ايفااا سٝااح ٜبًااؼ قُٝاا١ ايفااا       

%   ٚإٔ َعاَااٌ ايصااذم ٜبًااؼ    75% ٚاجملُٛياا١ ايتذشٜبٝاا١   66يًُذُٛياا١ ايضااابط١   
%  ٚرياو  86%  ٚإٔ َعاَاٌ ايصاذم يًُذُٛيا١ ايتذشٜبٝا١     81يًُذُٛي١ ايضابط١ 

َااٌ ايصااذم ٜظاااٟٚ ازباازس ايرتبٝعااٞ ملعاَااٌ ايجبااات ٚتؼااري تًااو املعاااَالت    الٕ َعا
 ايٞ اَها١ْٝ تعُِٝ ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ 

 :ٕالجبات ّالصدم الداخمٕ ملكٔاض الشمْك االدزان 

( َظتٟٛ ايجبات ٚايصذم ايذاخًٞ ٚفكا الختباس ايفا نشْٚباخ 3ٜبني ازبذٍٚ ) 
 نُا ًٜٞ:

 نضْٚباذ  ملكاٜٝػ ايغًٛى االرصانٞاختباص ايفا : (3جزٍٚ )

Reliability Statistics 
 Cronbach's Alpha N of Items املبخٛث١ اجملُٛع١
 5 605. ايغابط١ اجملُٛع١
 5 664. ايتجضٜب١ٝ اجملُٛع١

َٔ خالٍ ازبذٍٚ ايظابل ٜتبني إٔ ق١ُٝ ايفا نشْٚباخ يهال َٔ اجملُٛيتني       
ايضابط١ ٚايتذشٜبٝا١ يف َظاتٟٛ َكباٍٛ َأ َظاتٜٛات ايفاا سٝاح ٜبًاؼ قُٝا١ ايفاا           

%   ٚإٔ َعاَااٌ ايصااذم ٜبًااؼ    66% ٚاجملُٛياا١ ايتذشٜبٝاا١   60يًُذُٛياا١ ايضااابط١   
%  ٚرياو  81ايتذشٜبٝا١   %  ٚإٔ َعاَاٌ ايصاذم يًُذُٛيا١   77يًُذُٛي١ ايضابط١ 

الٕ َعاَااٌ ايصااذم ٜظاااٟٚ ازباازس ايرتبٝعااٞ ملعاَااٌ ايجبااات ٚتؼااري تًااو املعاااَالت    
 ايٞ اَها١ْٝ تعُِٝ ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١

   :ٕالجبات ّالصدم الداخمٕ ملكٔاض الرانسٗ املعسفٔ٘ مسع 

( َظتٟٛ ايجبات ٚايصذم ايذاخًٞ ٚفكا الختباس ايفا نشْٚبااخ  2ٜبني ازبذٍٚ )
 ًٜٞ:نُا 

 اختباص ايفا نضْٚباذ  ملكاٜٝػ ايشانض٠ املعضف١ٝ مسعٞ: (4جزٍٚ )
Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items املبخٛث١ اجملُٛع١
 5 605. ايغابط١ اجملُٛع١
 5 664. ايتجضٜب١ٝ اجملُٛع١

ٜااابني ازباااذٍٚ ايظاااابل ٜتااابني إٔ قُٝااا١ ايفاااا نشْٚبااااخ يهاااال َااأ اجملُاااٛيتني       
ايضابط١ ٚايتذشٜب١ٝ يف َظتٟٛ َكباٍٛ َأ َظاتٜٛات ايفاا  سٝاح ٜبًاؼ قُٝا١ ايفاا         

%   ٚإٔ َعاَااٌ ايصااذم ٜبًااؼ    66% ٚاجملُٛياا١ ايتذشٜبٝاا١   60يًُذُٛياا١ ايضااابط١   
%  ٚرياو  81%  ٚإٔ َعاَاٌ ايصاذم يًُذُٛيا١ ايتذشٜبٝا١     77يًُذُٛي١ ايضابط١ 

الٕ َعاَااٌ ايصااذم ٜظاااٟٚ ازباازس ايرتبٝعااٞ ملعاَااٌ ايجبااات ٚتؼااري تًااو املعاااَالت    
 ايٞ اَها١ْٝ تعُِٝ ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١.

  :ٖالجبات ّالصدم الداخمٕ ملكٔاض الرانسٗ املعسفٔ٘ بصس 

ايااذاخًٞ ٚفكااا الختباااس  ( َظااتٟٛ ايجبااات ٚايصااذم5ٜاابني ازبااذٍٚ ايتااايٞ سقااِ )
 ايفا نشْٚباخ نُا ًٜٞ:
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 اختباص ايفا نضْٚباذ  ملكاٜٝػ ايشانض٠ املعضف١ٝ بضضٟ: (5جزٍٚ )
Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items املبخٛث١ اجملُٛع١
 10 953. ايغابط١ اجملُٛع١
 10 967. ايتجضٜب١ٝ اجملُٛع١

إٔ قُٝااا١ ايفاااا نشْٚبااااخ يهاااال َااأ اجملُاااٛيتني   (5)ٜتااابني َااأ خاااالٍ ازباااذٍٚ 
ايضااابط١ ٚايتذشٜبٝاا١ يف َظااتٟٛ ممتاااص َاأ َظااتٜٛات ايفااا سٝااح تبًااؼ قُٝاا١ ايفااا   

%  ٚإٔ َعاَاااٌ ايصاااذم ٜبًاااؼ 96% ٚاجملُٛيااا١ ايتذشٜبٝااا١ 95يًُذُٛيااا١ ايضاااابط١ 
ٚرياو الٕ َعاَاٌ     % 98%  ٜٚبًاؼ يًُذُٛيا١ ايتذشٜبٝا١     97يًُذُٛي١ ايضاابط١  

ٟ ازبزس ايرتبٝعٞ ملعاَاٌ ايجباات ٚتؼاري تًاو املعااَالت  اياٞ اَهاْٝا١        ايصذم ٜظاٚ
 تعُِٝ ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١.

 :٘ٔخامشًا: اختباز الفسّض البشج 
تظااتدذّ ايباسجااا١ اطاااايٝ  االسصاااا٤ االطااتذاليٞ ٚرياااو يًتشكااال َااأ َاااذٟ    

صااش١ ايفااشٚ  ايبشجٝاا١ ٚريااو َاأ خااالٍ اطااتدذاّ بشْاااَر اسبااضّ االسصااا١ٝ٥         
spss.24 :ٞي٢ً ايٓشٛ اآلت 

 : اختباز صش٘ الفسض الفسعٕ األّل 

ٜاآص يًااٞ أْاا٘   ال ٜٛدااذ اخااتالف َعٓااٟٛ رٚ دالياا١ اسصااا١ٝ٥ بااني صبُٛيااات       
املبشٛثني سٍٛ فاي١ًٝ منٛرز باديٞ يف ايٛىل  اسبايٞ ي٘ يٓاذ قٝااغ األدا٤ ايعكًاٞ    

 مبذ١ٜٓ دذ٠ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ. تٛطط٘املعشيف يذٟ طايبات املشس١ً امل

ٚريااو   Kruskal Wallis Testًٜٚااض  –ٚتظااتدذّ ايباسجاا١ ذبًٝااٌ نشٚطااهاٍ 
يبٝااإ َااذٟ تطااابل ف٦ااات ايطايبااات املبشٛثااات يف ساياا١ األخااز بُٓااٛرز باااديٞ قبااٌ    
تطٜٛشٙ يٓاذ االقتصااس يًا٢ املهإٛ ايبصاشٟ ٚاملهإٛ ايظاُعٞ فكاط يف قٝااغ األدا٤          

 (.6شيف  سٝح ٜتبني َٔ خالٍ دذٍٚ )ايعكًٞ املع

 اختباص صخ١ ايفضض ايفضعٞ األٍٚ: (6جزٍٚ )
Ranks 

ْٛع  دلُٛع١  

 N Mean Rank Chi-Square ايطايبات املبخٛث١

Asymp. 
Sig 

 يف باريٞ منٛسج
 احلايٞ ايٛعع

 .083 766. 38.99 53 ايغابط١ اجملُٛع١
 41.04 46 ايتجضٜب١ٝ اجملُٛع١

Total 99    

أقاٌ َأ ايكُٝا١  ازبذٚيٝا١ يٓاذ       Chi-Squareَٔ خالٍ ايظابل ٜتبني إٔ قُٝا١   
( ٜعهااع ٚدااٛد اتفااام بذسداا١ ىلااعٝف١ بااني اجملُٛياا١   0.083َظااتٟٛ َعٜٓٛاا١ ٜبًااؼ ) 

ايتذشٜبٝاا١ ٚاجملُٛياا١ ايضااابط١ بؼااإٔ َٓفعاا١ منااٛرز باااديٞ يف ايٛىلاا  اسبااايٞ يف      
١ املتٛطط١ مبذٜٓا١ داذ٠ ٚرياو    قٝاغ األدا٤ ايعكًٞ املعشيف يع١ٓٝ ايطايبات باملشسً

َاأ ايصاافش يٝصااب     Asymp. Sigألٕ دسدااات االتفااام تكااٌ نًُااا اقرتباات قُٝاا١    
   0.05ٚدٛد اختالف نًٞ يٓذ َظتٟٛ أفٌ َٔ َظتٟٛ 
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    :ٕاختباز صش٘ الفسض الفسعٕ الجاى 

ٜاااآص يًااااٞ  ال ٜٛدااااذ اخااااتالف َعٓااااٟٛ رٚ دالياااا١ اسصااااا١ٝ٥ بااااني صبُٛيااااات   
منااٛرز باااديٞ املعااذٍ يف قٝاااغ األدا٤ ايعكًااٞ املعااشيف يااذٟ     املبشااٛثني سااٍٛ فايًٝاا١  

 مبذ١ٜٓ دذ٠ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ    تٛطط٘طايبات املشس١ً امل

  ٚريااو  Kruskal Wallis Testًٜٚااض  –تظااتدذّ ايباسجاا١ ذبًٝااٌ نشٚطااهاٍ  
يبٝااإ َااذٟ تطااابل ف٦ااات ايطايبااات املبشٛثااات يف ساياا١ األخااز بُٓااٛرز باااديٞ قبااٌ    

ٙ يٓاذ االقتصااس يًا٢ املهإٛ ايبصاشٟ ٚاملهإٛ ايظاُعٞ فكاط يف قٝااغ األدا٤          تطٜٛش
 (.7ايعكًٞ املعشيف  سٝح ٜتبني َٔ خالٍ دذٍٚ )

 اختباص صخ١ ايفضض ايفضعٞ ايجاْٞ: (7جزٍٚ )
Ranks 

ْٛع  دلُٛع١  

 N Mean Rank Chi-Square Asymp. Sig ايطايبات املبخٛث١

 يف باريٞ منٛسج
 املطٛص ايٛعع

 540. 375. 18.97 53 ايغابط١ اجملُٛع١
 16.84 46 ايتجضٜب١ٝ اجملُٛع١

Total 99    
أقاااٌ َااأ ايكُٝااا١     Chi-Squareَااأ خاااالٍ  ازباااذٍٚ ايظاااابل ٜتااابني إٔ قُٝااا١       

(  ٜعهع ٚدٛد اتفام بذسد١ نابري٠ باني   0.54ازبذٚي١ٝ يٓذ َظتٟٛ َع١ٜٛٓ ٜبًؼ )
اجملُٛياا١ ايتذشٜبٝاا١ ٚاجملُٛياا١ ايضااابط١ بؼااإٔ َٓفعاا١ منااٛرز باااديٞ يف ايٛىلاا         
املعااذٍ يف قٝاااغ األدا٤ ايعكًااٞ املعااشيف يعٝٓاا١ ايطايبااات باملشسًاا١ املتٛطااط١ مبذٜٓاا١   

َأ ايصافش    Asymp. Sigدذ٠  ٚريو ألٕ دسدات االتفام تكٌ نًُا اقرتبت ق١ُٝ 
 .  0.05ٚدٛد اتفام نبري يٓذ َظتٟٛ أنرب َٔ َظتٟٛ يٝصب  

َٚٔ خاالٍ َكاسْا١ ْتاا٥ر اختبااس ايفاش  ايفشياٞ األٍٚ بٓتاا٥ر اختبااس ايفاش           
ايفشيٞ ايجاْٞ ٜتض  سذِ ايتٛافل بني اجملُٛي١ ايتذشٜب١ٝ ٚاجملُٛيا١ ايضاابط١   

ٝاح صادت  ساألخاز با٘      قبٌ األخز بايتطٜٛش املكرتق َٔ ايباسج١ يُٓٛرز باديٞ ٚبعذ
قُٝاا١ ايتٛافاال بااني اجملُااٛيتني بضٜاااد٠ َظااتٟٛ املعٜٓٛاا١ بُٝٓٗااا ٚاغبفااا  قُٝاا١          

( يٝؼاااري رياااو اياااٞ َظاااتٟٛ ايتشظاأ يف قٝااااغ األدا٤ ايعكًاااٞ املعاااشيف بعاااذ  2)نااا 
ادخااااٍ تطاااٜٛشات يًاااٞ مناااٛرز بااااديٞ األصاااًٞ بذيُااا٘ مبشاااذدات قٝااااغ ايظاااًٛى      

   ٛ ْااات ايظااُع١ٝ ٚايبصااش١ٜ  االدسانااٞ ٚقٝاااغ َظااتٟٛ االْتباااٙ جباْاا  َكاااٜٝع امله
 يًزانش٠ املعشف١ٝ.

       :اختباز صش٘ الفسض السئٔشٕ لمبشح 

ٜٓص ي٢ً   ال تٛدذ دذٟٚ َع١ٜٛٓ رات دالي١  اسصاا١ٝ٥ يالطاتفاد٠ َأ مناٛرز     
باديٞ يف قٝااغ االدا٤ ايعكًاٞ املعاشيف ياذٟ طايباات املشسًا١ املتٛطاط١ مبذٜٓا١ داذ٠          

 ايفش  ايش٥ٝظٞ َٔ خالٍ َا ًٜٞ: باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ  ٜٚتِ اختباس

 : ًٓاختباز الفسض السئٔشٕ بدالل٘ اختباز مشتْٖ التبا 

ٜااتِ اطااتدذاّ ذبًٝااٌ ايتبااأٜ األسااادٟ بذالياا١ قُٝاا١ )ف( االسصااا١ٝ٥ يبٝااإ          
سذِ ايتبأٜ باني  يًٛىلا  اسباايٞ يف سايا١ األخاز مبكٝااغ بااديٞ األطاطاٞ  ٚباني          

 (  8ٜش منٛرز باديٞ ٖٚزا َا ٜبٝٓ٘ ازبذٍٚ )ايٛىل  املطٛس املكرتق َٔ ايباسج١ يتطٛ
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 حتًٌٝ ايتبأٜ الختباص صخ١ ايفضض ايض٥ٝغٞ يًبخح (8جزٍٚ )
 َضزص ايتبأٜ

 
Sum of Squares 

 دلُٛع املضبعات
Mean Square 
 َتٛعط ايٓضٜعات

F 

 ق١ُٝ )ف( احملغٛب١
Sig. 

 َغتٟٛ املع١ٜٛٓ

 

 يف باريٞ منٛسج
 املطٛص ايٛعع

Between Groups 

 733. 117. 012. 012. اجملُٛعات بني
Within Groups 

   104. 8.004 راخٌ اجملُٛعات
Total 8.017    

 يف باريٞ منٛسج
 احلايٞ ايٛعع

 

Between Groups 

 بني اجملُٛعات

.020 .020 .744 .395 
Within Groups 

   027. 890. راخٌ اجملُٛعات
Total .910    

ٟ  تؼري ايباسج١ ايٞ أْ٘ يف   ذبًٌٝ ايتبأٜ نًُا صاد َظتٟٛ املع١ٜٛٓ يأ َظاتٛ

ٜكٌ ايتٛافل بني اجملُٛي١ ايضاابط١ ٚاجملُٛيا١ ايتذشٜبٝا١ ٚايعهاع;  نًُاا       0.05
اغبف  َظتٟٛ املعٟٓٛ ٜضداد ايتٛافل يٝصب  ايٛىل  أػذ تبآٜا أ يٓذَا بهٕٛ أقاٌ  

  0.05َٔ َظتٟٛ َع١ٜٛٓ 

ايتبأٜ يف ايٛىل  املطٛس بعذ ادخاٍ ٚمبٓاوش٠ ازبذٍٚ ايظابل ٜتبني إٔ َظتٟٛ 
منٛرز باديٞ املعذٍ يف قٝااغ األدا٤ ايعكًاٞ املعاشيف ياذٟ طايباات املشسًا١ املتٛطاط١        
ٜعتاارب انجااش تٛافكااا أ َاأ ايٛىلاا  قبااٌ ادخاااٍ ٖاازا ايتطااٜٛش ٖٚااٛ اطااتدذاّ منااٛرز       
باديٞ األصًٞ; ٖٚزا ٜتض  َٔ خالٍ ق١ُٝ )ف( احملظٛب١  اي  ٖاٞ أقاٌ بهاجري َأ     

(  ٖٚااٛ َظااتٟٛ أناارب بهااجري 0,733ُاا١ ازبذٚيٝاا١ يٓااذ َظااتٟٛ َعٜٓٛاا١ قااذسٙ  ) ايكٝ
ٜؼاااري اياااٞ ايتٛافااال باااني اجملُٛيااا١ ايتذشٜبٝااا١ املبشٛثااا١ ٚباااني       0.05َااأ َظاااتٟٛ  

اجملُٛي١ ايضاابط١ ٖٚاٞ اٜضاا أنارب َأ رات ايكُٝا١ يٓاذ اطاتدذاّ مناٛرز بااديٞ           
كا٥ااٌ بٛدااٛد دااذٟٚ قبااٌ ايتعااذٌٜ املكاارتق َاأ ايباسجاا١; ممااا ٜكااشس قبااٍٛ ايفااش  اي 

َعٜٓٛاا١ رات دالياا١  اسصااا١ٝ٥ يالطااتفاد٠ َاأ منااٛرز باااديٞ يف قٝاااغ االدا٤ ايعكًااٞ    
 املعشيف يذٟ طايبات املشس١ً املتٛطط١ مبذ١ٜٓ دذ٠ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ

  ٕاختباز الفسض السئٔش: 

ٜااتِ اطااتدذاّ ذبًٝااٌ  )ت(   Independent Samples Testبذالياا١ اختباااس )ت( 
تني َظتكًتني متجالٕ اجملُٛي١ ايضابط١ ٚاجملُٛي١ ايتذشٜب١ٝ َٔ ايطايباات  يعٝٓ

َأ ازباذٍٚ   ٚ.  (9املبشٛثات  الختباس صش١ ايفش  ايش٥ٝظٞ نُاا ٜابني ازباذٍٚ )   
 (  ٜتبني اآلتٞ:spss,24ٚطبشدات ايربْاَر االسصا٥ٞ ) (9)

       ازبااض٤ االٍٚ َاأ ازباااذٍٚ:  ٜٛىلاا  اختبااااس ايتذاااْعLevene's Test for 

Equality of Variances    ٜٚفشم بني سايتني االٚيٞ ٚدٛد دبااْع assumed    
ٚؼباذد ايتشًٝاٌ اٟ  َأ       not assumed ٚايجاْٝا١ سايا١ ياذّ ٚداٛد ايتذااْع     

ايا  تعاين     (sig)اسبايتني ٜتِ االيتُااد يًٝٗاا  ٚرياو َأ خاالٍ َكاسْا١ قُٝا١        
ساااي   االختباااس قبااٌ يف  0.05َظااتٟٛ املعٜٓٛاا١   ٜٚالساا  إٔ قُٝتاا٘ اناارب َاأ  

قبٌ ايتطٛس ٚايكُٝا١    0.308ٚبعذ ادخاٍ ايتطٜٛش يًٞ منٛرز باديٞ  سٝح تبًؼ  
بعذ ايتطٛس يُٓٛرز باديٞ   َٚٔ ثِ ٜتكشس َٔ سٝح املبذأ االيتُاد يًاٞ     0.096

ايعٝٓتني املظتكًتني يف ساي١ افرتا  ايتذاْع; ٖٚٛ َا ٜعين إٔ تباأٜ اجملتُا    
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املظااشٛب َٓاا٘ ايعٝٓاا١ اياا  ربااص اجملُٛياا١ ايضااابط١ ٜظاااٟٚ تبااأٜ اجملتُاا          
 املظشٛب َٓ٘ ايع١ٓٝ اي  ربص اجملُٛي١ ايتذشٜب١ٝ. 

 حتًٌٝ )ت( يعٝٓتني َغتكًتني الختباص صخ١ ايفضض ايض٥ٝغٞ يًبخح (9جزٍٚ )

Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

   
  

  

Equal 
variances 
assumed

2.848 .096 .342 .733 .02484 .07256 

Equal 
variances not 

assumed 
  .341 .734 .02484 .07276 

    
   

 

Equal 
variances 
assumed 

1.073 .308 .869 .391 .04836 .05564 

Equal 
variances not 

assumed 
  .840 .409 .04836 .05759 

          ازبض٤ ايجاْٞ َأ ازباذٍٚ : ٖٚاٛ خااص باختبااس )ت( ٜتضا  إٔ َظاتٟٛ املعٜٓٛا١
يف سايااا١ اطاااتدذاّ مناااٛرز بااااديٞ املطاااٛس يف قٝااااغ األدا٤ ايعكًاااٞ املعاااشيف  ٜبًاااؼ   

ا اطاااتدذاّ ايُٓاااٛرز االصاااًٞ يااا (  يف ساااني إٔ َظاااتٟٛ املعٜٓٛااا١ يف سايااا١  0.733)
(  ٚارا يًاِ أْا٘ ٜتكاشس ٚداٛد     0.391يف قٝاغ األدا٤ ايعكًٞ املعشيف ٜبًؼ )  (باديٞ)

تظاااٟٚ بااني َتٛطااط اجملُٛياا١ ايضااابط١ ٚايتذشٜبٝاا١ ارا ناْاات قُٝاا١ َظااتٟٛ    
(  ٚريو ٜتشكل يف اسباايتني قباٌ ٚبعاذ    0.05املع١ٜٛٓ يا )ت( انرب َٔ َظتٟٛ )

اال إٔ ٖٓاى فشم نبري يف َظتٟٛ املع١ٜٛٓ يصاحل ايُٓاٛرز  تطٜٛش منٛرز باديٞ  
املكرتق َٔ ايباسح ٜعهع قبٛال  يًفش  ايكا٥ٌ بٛدٛد دذٟٚ َع١ٜٛٓ رات دالي١  
اسصاااا١ٝ٥ يالطاااتفاد٠ َااأ مناااٛرز بااااديٞ يف قٝااااغ االدا٤ ايعكًاااٞ املعاااشيف ياااذٟ      

 طايبات املشس١ً املتٛطط١ مبذ١ٜٓ دذ٠ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ 

 اليتائر ّالتْصٔات 
   :أّاُل اليتائر 

    ٕٖٓاى اتفام بذسد١ ىلعٝف١ بني اجملُٛي١ ايتذشٜب١ٝ ٚاجملُٛي١ ايضاابط١ بؼاأ
َٓفعاا١ منااٛرز باااديٞ يف ايٛىلاا  اسبااايٞ قبااٌ تطااٜٛشٙ  يف قٝاااغ األدا٤ ايعكًااٞ          

 املعشيف يع١ٓٝ ايطايبات باملشس١ً املتٛطط١ مبذ١ٜٓ دذ٠.
  ُٛي١ ايتذشٜب١ٝ ٚاجملُٛي١ ايضاابط١ بؼاإٔ   ٖٓاى اتفام بذسد١ نبري٠ بني اجمل

َٓفعاا١ منااٛرز باااديٞ يف ايٛىلاا  املطااٛس املكاارتق يف قٝاااغ األدا٤ ايعكًااٞ املعااشيف         
 يع١ٓٝ ايطايبات باملشس١ً املتٛطط١ مبذ١ٜٓ دذ٠.
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       ٜتض  سذِ ايتٛافل بني اجملُٛي١ ايتذشٜب١ٝ ٚاجملُٛيا١ ايضاابط١ قباٌ األخاز
بايتطٜٛش املكرتق َٔ ايباسج١ يُٓٛرز باديٞ ٚبعذٙ; سٝح صادت ق١ُٝ ايتٛافل بني 
اجملُٛيتني بضٜاد٠ َظاتٟٛ املعٜٓٛا١ بُٝٓٗاا  يٝؼاري رياو اياٞ َظاتٟٛ ايتشظأ         

ات يًاٞ مناٛرز بااديٞ األصاًٞ     يف قٝاغ األدا٤ ايعكًاٞ املعاشيف بعاذ ادخااٍ تطاٜٛش     
بذيُااا٘ مبشاااذدات قٝااااغ ايظاااًٛى االدساناااٞ ٚقٝااااغ َظاااتٟٛ االْتبااااٙ جباْااا   

 َكاٜٝع املهْٛات ايظُع١ٝ ٚايبصش١ٜ يًزانش٠ املعشف١ٝ.
       إٔ َظاتٟٛ ايتبااأٜ يف ايٛىلا  املطااٛس بعااذ ادخااٍ منااٛرز بااديٞ املعااذٍ يف قٝاااغ

  ٛ طااط١ ٜعتاارب انجااش تٛافكااا أَاأ   األدا٤ ايعكًااٞ املعااشيف يااذٟ طايبااات املشسًاا١ املت
 ايٛىل  قبٌ ادخاٍ ٖزا ايتطٜٛش ٖٚٛ اطتدذاّ منٛرز باديٞ األصًٞ.

            ٜتكشس االيتُااد يًاٞ ايعٝٓاتني املظاتكًتني يف سايا١ افارتا  ايتذااْع; ٖٚاٛ َاا
ٜعااين إٔ تبااأٜ اجملتُاا  املظااشٛب َٓاا٘ ايعٝٓاا١ اياا  ربااص اجملُٛياا١ ايضااابط١      

 ايع١ٓٝ اي  ربص اجملُٛي١ ايتذشٜب١ٝ.ٜظاٟٚ تبأٜ اجملتُ  املظشٛب َٓ٘ 
       ٜتكااااشس قبااااٍٛ ايفااااش  ايكا٥ااااٌ بٛدااااٛد دااااذٟٚ َعٜٓٛاااا١ رات دالياااا١  اسصااااا١ٝ٥

يالطتفاد٠ َٔ منٛرز باديٞ يف قٝاغ االدا٤ ايعكًٞ املعاشيف ياذٟ طايباات املشسًا١     
 املتٛطط١ مبذ١ٜٓ دذ٠ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ.

   :ثاىًٔا: التْصٔات 

  طاااا١ بضااااٛابط ٚأدٚات حبجٝاااا١ تؼااااٌُ املهْٛااااات اسبظاااا١ٝ   اياااااد٠ َجااااٌ ٖاااازٙ ايذسا
 ٚايظُع١ٝ ٚايبصش١ٜ املتعذد٠ ٚبٝإ َذٟ قٝاطاتٗا ملظتٟٛ األدا٤ ايعكًٞ املعشيف.

           ادخاٍ َتػريات دذٜاذ٠ يًا٢ ٖازٙ ايذساطا١ تؼاٌُ ايٛطاا٥ط اإليهرتْٚٝا١ املش٥ٝا١
ملعاشيف يف  ٚاملظُٛي١ يبٝإ َذ٣ دٚس منٛرز باديٞ املعاذٍ يف قٝااغ األدا٤ ايعكًاٞ ا   

 وٌ تهٓٛيٛدٝا االتصاالت ٚاملعًَٛات.
    تعُاااِٝ ْتاااا٥ر ٖااازٙ ايذساطااا١ يًاااٞ املعٓاااٝني بايذساطاااات ايرتبٜٛااا١ ٚايتعًُٝٝااا١ يف

 َذاسغ املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ

 :٘املسادع  املشتخدم 
 :٘ٔأّاًل: املصادز بالمغ٘ العسب 
 :الهتب 

يهالّ ٚايًغ١ يزٟ املعاقني عكًًٝا ( " اعطضابات ايٓطل ٚا2111عًُٝإ عبز ايٛاحز ابضاِٖٝ ) -

 .211ٚايتٛحزٜني" صٜرتاى يًطباع١ ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع ، ايكاٖض٠ ، ظ 
 تكِٜٛ َضنظ ايهٜٛت، راص ،ايتعًِ ٚصعٛبات ايعا١ًَ ايشانض٠ ،( 2012 ) ايزٜاص، َغعز أبٛ -

 .ايطفٌ ٚتعًِٝ
 :٘ٔالدّزٓات العمن 

االْتباٙ املتُضنظ حٍٛ ايشات يف ع٤ٛ ناًل َٔ (" 2114امحز َُٝٞ ايغٝز ، ٚايغٝز ايفغايٞ،) -

ايتدضط ٚاملغتٟٛ ايزصاعٞ يزٟ طايبات جاَع١ املًو خايز " دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، جاَع١ بٓٗا 

 .271-241( ، ظ ظ  25(، اجملًز )99، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، ايعزر )
القت٘ باالْغخاب ( " اعطضاب قضٛص االْتباٙ املضخٛب بايٓؾاط ايظا٥ز ٚع2115أَاٍ جالٍ ذلُز ،) -

االجتُاعٞ ٚتكزٜض ايشات يزٟ ع١ٓٝ َٔ سٟٚ صعٛبات ايتعًِ " دل١ً ايرتب١ٝ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، 

 .1164( ، رٜغُرب ، ظ ظ 3( ، اجملًز )166جاَع١ األطٖض ، َضض ، ايعزر )
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( " ايفضٚم يف املعضف١ ايغ١ُٝٓ ٚايغضع١ االرصان١ٝ ٚايتدضٌٝ 2112أَاْٞ ععٝز٠ ٚعٝز عامل  ،) -

ناريمٞ يزٟ ايتًُٝشات املٖٛٛبات املتققًُات ٚيري املتققًُات أناريمٝا"  دل١ً رصاعات ْفغ١ٝ ، اال

 74-1صابط١ االخضا٥ٝني ايٓفغٝني املضض١ٜ ، ٜٓاٜض ، ظ ظ 
( " منٛسج باريٞ يًشانض٠ ايعا١ًَ : رصاع١ حت١ًًٝٝ ْكز١ٜ" دل١ً 2117ع١ًٝٗ ٚصٝف خايز، ) -

( ، عبتُرب ،  31اَع١ قاصزٟ َضباح ، ٚصق١ً ، اجلظا٥ض ،  ايعزر )ايعًّٛ االْغا١ْٝ ٚاالجتُاع١ٝ، ج

 .217ظ 
( "  أثض اعتدزاّ اعرتاتٝجٝات َا ٚصا٤ املعضف١ يف حتضٌٝ 2111َين عبز ايضبٛص ذلُز ؽٗاب ،) -

ايعًّٛ ٚت١ُٝٓ َٗاصات عًُٝات ايعًِ ايتها١ًَٝ ٚايتفهري االبتهاصٟ يز٣ تالَٝش ايضف ايجايح 

املضض١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ، اجلُع١ٝ املضض١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ، ايعزر ايضابع ، االعزارٟ" اجمل١ً 

 .41-1اجملًز ايجايح ، رٜغُرب ، ظ ظ 
 :ٖمسادع أخس 

(" أثض تضزر اعرتاتٝجٝات اعار٠  ٚصف ايتخزٜات املعضف١ٝ 2113ذلُٛر عبز احلفٝظ ايؾاسيٞ ،) -

يري َٓؾٛص٠ ، ن١ًٝ ايزصاعات ايرتب١ٜٛ ،  رنتٛصاٙعًٞ األرا٤ ايالحل يف َٗات َزصع١ٝ " صعاي١ 

 جاَع١ عُإ، االصرٕ.
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