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ذوي لتالمير اجلودة العاملية يف اخلدمات املكدمة ل معايريتطبيل  واقع
 صعوبات التعله مً وجهة ىظس معلنيهه

 بزٚص ععٝز ايؾٗضٟأ. 

 طايب١ رصاعات عًٝا ظاَع١ اإلَاّ عبز ايضمحٔ بٔ فٝضٌ

 ر. عبري طٛعٕٛ أمحز

 أعتاس َغاعز ظاَع١ اإلَاّ عبز ايضمحٔ بٔ فٝضٌ

 املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ

 املستخلص: 
يهدد البحث ددالبسبدد حيلس لاقدد طليباددالري ثقددةلالدد يةلبزبدددمالبحل دقدد ل لبشبدد ا  لبد  ادد لللللل
حددييصلوددلدا  لبحدد لدال لادد ب طلبزبثقددنلاددعلييهدد لجياددالالدقددقهاليسػبدد ملبح دداي ل لذب يدد للللللل

(لالدًقدد ليالدقد لاددعلالدقدديلل13م يد لبح  ثقددةل ل ددةلمدد الاد قةب لليادد لادقدحلمق دد لبحث دال للللل
مبد ب طلبح لدددقالبحلد قللياد لا ادحلبحث طودد لا  دديالبمد ث جي لاد قلا مدد بم  لللللللللذيصلودلدا  لبحد لدالل

(لحبقددالريندددالا  مددث لحلق دد لبحث ددال الدقدديلبح ددج لذيصلللل9002بحث طددالضبقدد لمددديلبسب ددعل لل
يريندجيدحلبثمد ث جي لادعل  د لدالد ملللللللولدا  لبح لدا(لليبم ق  لبحث طو لبد هجلبحدو يلحدث ا.

ل–بد د  جلبح لدقققد لللل–مد بملالددالودلدا  لبحد لداليري دديا للللللسل–بحنشفليبح شديق ليبح  قدقاللل 
لليريدودحلبح  بمد لس لمد ملادعلبح  د هجلي دي للللللبح  هقج لبإلمب ي ل(ل–دبهقزب لبحثقئ لبح لدققق ل

ب ري  علم ي لري ثقةلال يةلبزبددمالبحل دقد ل لبشبد ا  لبد  اد لحدييصلودلدا  لبحد لدالمبد ب طللللللللل
ل–بحنشدفليبح شديق ليبح  قدقاللللااري ل ل لبحالد ملبح  حقد  ل للل(لليلك جيح1..9بزبثقنلمب دمطل 

للفققد للدبهقدزب لبحثقئد لبح لدقققد (لللل–بد د  جلبح لدقققد لللل–سم بملالدالودلدا  لبحد لداليري دديا لللل
(ليذحد لادعلييهد لللل9.11ي ة لا  ي لا دم  ل لُال ل بح  دهقج لبإلمب يد (لمب دمدطلط د ايل لللل

دودحلس لم قلييدملفاي لريلزىلد قةلبزب سليبدت نلجياالالدقيلذيصلولدا  لبح لداللكق لري
بح لدققددديليبشبددددال لذب يددد لم يددد لري ثقدددةلالددد يةلبزبددددمالبحل دقددد ل ل ددد ا  لذيصلودددلدا  لللل

لبح لدالاعلييه لجياالالدققها.
لبحندق  لبد   طق  ل لال يةلبزبدمالل  ا  لذيصلولدا  لبح لداللالدقيلولدا  لبح لدا(

 Applying International Quality Standards in the Services Provided 
to People with Learning Difficulties in Jubail Schools from the 

Viewpoint of Their Teachers 
Budoor Saeed Al-Shehri & Dr. Abeer Toson Ahmed 
Abstract 

The research aims to measure the reality of applying international quality 
standards in the services provided to people with learning difficulties in Jubail 
schools from the viewpoint of their teachers and to find differences in 
determining the degree of application through several variables, and the 
research sample reached to (31) learning difficulties teachers in public 
education schools. The researcher developed a questionnaire prepared by the 
researcher Muhammad Ali Al-Hassan (2009) to be suitable for the research 
sample (teachers of learning difficulties), and the researcher adopted the 
descriptive method on the research The questionnaire consisted of five 
dimensions, and the study reached a number of results, which are: The high 
degree of application of international quality standards in the services 
provided to people with learning difficulties in Jubail schools on average 
(2.43), and it was high in the following dimensions: (detection, diagnosis and 
evaluation - teacher preparation and development of learning difficulties - 
educational curricula - educational environment equipment), while it came 
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with a medium degree in the (administrative facilities) dimension with an 
arithmetic average (2.33) from the teachers' point of view. With learning 
difficulties, it also concluded that there are no differences due to the variable 
of gender, educational qualification and experience in determining the degree 
of application of international quality standards in services for people with 
learning difficulties from the viewpoint of their teachers  
Key words: (quality standards, services for people with learning difficulties, 
teachers of learning difficulties). 

 :املكدمة 
حد دثدد لذيصلوددلدا  لبحدد لدالبسبددةل لبسبخدددتلمددد ل دد ا  لري ددقعليودددتلللللللل
بشبددددالبح لدقققددد لسحدددقهالا اي ددد لريددددبيصلدادددابجيهالجدددعلحدددقسلحددد يهالبط ق يددد  لللل
ريلدقققدد ل  ودد لليري دد  ال ل  ددالا دد دىلبحليددزلبح لدققدديلبح دد ريجلمددعلدمددث  لللللللل

دثد ليبة دالللري د لس بمريهدالي بثد هالليطقدالدالسيدجةلبث  قد قليبحام يد للدتثةلبح للللللل
اددعلبح دثدد لذيصلبثط ق يدد  لبشب ودد ليل دددلدطدد لالدد يةلري ددد لبحدد يتليدطدد لد دداللل

ثاددد لادددعلاددديتلبزبهددددملح ددددفةلتقدددالبشبددد ا  لبحددد لري ددد  ال للحددديح ال دهدد  لل
لذب نيلجيدمق لبح لدقالبد  قللا.

(لمدد ليبيدالبحدد يتل للل92 ل9001اد لجيخدحلبدد مالبحابالد ل  (لد اقد لبحقدجي دندل لللللل
مد ل" ق الرين فتلا د دي  لبح لددقال لك فد لبدتم د  لبح لدقققد لبحل اد لللللللبحلقنل

ل لجي سلبداطد لليريل متلبحاايالبد خد لجبدمالبح لدقالبد  قليجيدمق ه".

 ددقعليدددمالبح لدددقالكدد الثادد لاددعلسػبدد مليمددقد لري دد  الكقايلقدد لللللليط دد لجي
  ليكدديللري ققققددهل ل فددالا دد دىلبزبدددماليبمدد قاب ي ه للييدداىلضبقدددملي  ددايالللل

(لدالبزبدددمال لبح لدددقالري ندددالاددعليددزهنيلدطدد  ق لُيل دد لا  ثقددةلبدتم دد للللللللل9039
بح لدقققدد لحدقلدد يةلبدل قدد الليبد دداليل دد لا جيلندد طليدددمالذحدد لبح  ثقددةلمددد لللللل

لبح  حاليبحيصليلدلم هلاا  لبد   ق .

(لداليدمالبح ا قلبح لدققديلااريث د لب ريث ا د لللل9039( لييكيل 9002ياىلبسب عل 
يثق  دد لاديدددملبدلدد يةليبدتحدداب  لطقددالسجيددهلثلتنددعلاقدد طليدمريددهلميجيهقدد للييدد اللللللللللل
ري ثقددةل ددي لبدلدد يةليبدتحدداب لمددد لاندجيدد  لبح ادد قلبح لدققدديلمبدد لفقهدد لبددد  ج لل

و   لبح لدققق لليبح ليلح   قةليبدياي   ليذح لحد أك لاعلا  ا  هلحدقدب
لبزبدمالفقه.لل

ادد حابالاددعلدالريلدددقالذيصلوددلدا  لبحدد لدالي  ددةل ل  فددهلبحدداهقسلاددالريلدددقالللللل
بح دث لبحل مينيلسثلدجيهلؽب دفلالهل لبحل ي لاعلبد  دث  لليبلبح لدقالاعلطقال
بشبددددد ا  لبد  اددددد لليسمددددد بملبدلدقدددددنيلبدي خدددددنيلليااي ددددد لبح  قدددددقاللي ددددداي ي ل

 شدديق لليب  قدد  لبحثقئدد لبح لدقققدد ليبحدمدد هنلبدجهقدد لبحدد لري   مددالاددالط حدد لللللبح
لبح  حاليرب دفلاعلا حالد الياعل  الد ا.

حنيلعب ةلبزبدمالبد ددا للي لبشب ا  لبد  ا لحييصلودلدا  لبحد لداللثاد لللل
اعلييدملال يةلياتحاب لريشننلدم ًم لح  ققالااباجلذيصلولدا  لبح لداللحبقال

لدالح اد لحن ف لبشب ا  ليبح يهقزب لبد  ا للتثةلبح دث .رين
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دح   لم يٌ لاعلبح  بم  لمد لد قق لري ققالبشب ا  ليبحدباجلبشب و لادييصلل
بثط ق ي  لبشب و لم ا ليولدا  لبح لدالمدد لييدهلبشبخدد ل ل ددةلبدلد يةلللللل

قددقالبحدددباجلل(لس لد ققدد لري 9002يبدتحدداب لبحل دقدد لحديدددما لطقددالدحدد  لبسب ددعل للل
بد  ا لحييصلولدا  لبح لداليفةلال يةلح ثطلبدد  ج ليبديايد  ليبحلقدقد  لللل

لمعلاايةلدميب لريشقنلاتحاب لبزبدما.

(لس لبسب يد لح  ثقدةلالد يةلبزبددمالمدد لللللل9032كق لدح   لم بم لداددلبحدقدفل لل
الدقدد  لوددلدا  لبحدد لدالم دد لسمدد بم علحدلقدقدد لبح لدقققدد للدادد لم بمدد لم قدددصللللللللل

(لبحددد ل ددد فحلس لري قدددقالاددداباجلبح اقددد لبشب وددد ل لبح  دحددد للللل9032بحخدددق مصل ي
بدثناال ل دةلبدتحاب لبح دمق لبحل دق لف  لدحد   لس لد ققد لا د ةلاداباجلبح اقد لللللل
بشب وددد ليف  ددد لحدقتحددداب لبح دمقددد لبحل دقددد لليممدددحلس ل ندددنيلبإلمب ب لبشب ودددد لللللللل

لري ققالاابصبه ل ل دةلبدتحاب لبحل دق .ا ح اق لبشب و ل لبح  دح لبدثناالاعل

 :مشكلة البحح 
ريل دليدمالبشب ا  لبد  ا لحييصلولدا  لبح لدال ديلبحمد طلبحديصلي د م للللل
 ل دددةلفددا لا ن فئدد للددالاددالداددابجيهالجددعلحق دددبلحب يدد لس ل دد ا  لريلدقققدد لل

مال(لدالبثح دزبقلمبلد يةلبزبددللل9032  و للطقاليداىل تلموقد اليم قد  ليط ددجي ل لللل
ا  ل اي الليملليل لداًابلب  ق  ًي لطقالسجيهليل دلاعلد دالبح دا لح   دنيلجيدمقد للللل

لبح لدقا.ل

مبدد لل-(لس لط يدد لبح دد هقنيلمددد لادداباجلبح اقدد لبشب ودد للل9002دحدد  ليل ددد ل 
س لداليوث دددبلحدق ددتيحنيليحدقي قددالفل حقدد لبحدجيدد اجلللللل-فقهدد لوددلدا  لبحدد لدالل

د دددميلحددهلليبح أكدد لاددعلذب ق ددهلدلدد يةللللللبحدديصلي  ادجيددهلاددعل ددجتلبح  قددقالبدلللل
 ددثطلبزبدددماللكقدد لدجيهددالؼب دد يدالديً دد لس لبح أكدد لاددعلدالاددابصبهالط  ددحللللللل

لبح  بالبح لري ل لل .

(لدالبثح ددددزبقل9002ذكدددا لبلقئدددد لبحدا قددد لحد  دددددياليبثم قددد ملبحكدددد متيل للل
اداريثطلللمبل يةلبزبدمالثلػبدالدالي  خدالمدد لري  قديلبحلقدقد لبح لدقققد لياد ل ددلللللللل

اهدد لليس دد لػبددالداليشددقنلتقددالدا دد قلبدتم دد لبح ب دقدد لمبدد ل لذحدد لبد شدد  لللللللل
ليبح دظقفليبحلقدق  لبإلمب ي ليبة  .ل

لليبح دبودنلادالالدالالدقد  لودلدا  لبحد لدا لللللللاجطاد  لبح  بمد لللاعل دجتلل
ييددددملجي ددد ل لبشبددد ا  لبد  مدددث للدددتثةلبح دثددد ل لم يددد لادددعلللللبحث طوددد لد دددحل

مبدد لري   دد لال دده لحقافدد لبدخدد م لبد دد  د ليبح يهقددزب لبشب ودد لاهدد لللللللبددد ب طللي 
يبة ددد لادددعلبثط ق يددد  لبحددد لري  ددددالبدزيددد لادددعلبث  قددد قلا دفة ددد لليادددعل  ددد للل
بجيثو ددحلفندداالبحث ددالبسبدد حيلطقدداليهدد الا قدد طليباددالري ثقددةلالدد يةلبزبدددمال للللللل

الدقددديللبشبددد ا  لبد  اددد لحد دثددد لذيصلودددلدا  لبحددد لدالادددعل دددجتلييهددد لجياددداللل
لولدا  لبح لدا.

يايددالب  قدد  لاد دددعلبحث ددالس لييدددملالددالبثجي  دد مب لبحدد لري لددا للدد للللللللي
  ا  لذيصلولدا  لبح لدالليف مدق لري ققال ي لبشب ا  لطقالياىلبحدثلالدجيهد للل
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ثريزبتلميالا  دىلبح قدط  للحيبلفقعلبدهدالييددملالد يةلري د م لمدد لري قققهد  للللللل
  لااباجلولدا  لبح لدالالا هلحجي هد مب لل(لدالطباي9002طقالياىل بسب عل

اعلطقالبح   ةللفل قلييددملالد يةلري د م لمدد لري قدقالبشبد ا  ليبح   دةلادعللللللللل
يددددمالبديايددد  ليل دددنلري ددددياليذب دددنيلبشبددد ا  للدددي لبح ئددد لليػبلدددنلمقدقددد لللللل

لبح  ققالجي  ه لبةلفل ح .ل

ق لبشب ود لل(لبح لك ال  فه لري ققال  ا  لبح ا9039 دخحلم بم لبد خد ل 
بد  ا لحد دث لذيصلولدا  لبح لدالاعلييه لجياالبدلدقنيللس لدالا  دىلري قدقالل
 دد ا  لبح اقدد لبشب ودد لكدد الا دمدد   ل لتقددالدالدد ملبح  هقدد لادد لمدد بلصبدد تللللللللل
اخ م لبح لداليبحيصلي ةلمب  دىلا ي الليكيح لم بم لم قددصليبحخدق مصللل

بشب و ل لبح  دح لبدثنداال لبح ماللل(ليبح ل  فحلس لري ققالااباجلبح اق 9032 
ل ل دةلبدتحاب لبح دمق .

جيادددًابلحديهددددملبدثييحددد لعبددددلذب دددنيلبشبددد ا  ل لبدقدنددد لبحلااقددد لبح دددلدمي لللل
قل ل9010يبح دددليلعبددددلبح  ددددياليري ثقدددةلبدلددد يةلبحل دقددد لح   قدددةل ةيددد لبدقدنددد لل

حق قسليباالري ثقةللطب دفلبجمل ث ليمد ل دمه لصب تلبح لدقا لي ةل يبلبحث ا
ال يةلبزبدمالبحل دق ل لبشب ا  لبد  اد لحدييصلودلدا  لبحد لدالادعلييهد لجيادالللللللل
الدققها ليذح لح ق الرين فتلبح ا ليبشب ا  لاالبة الاعلبح دثد لبحدييعلثللل
ؼب  يدالس ل ي لبشب ا  لبشب و لليبجي جا د لجد لمدثةلتندعلذب يد لبدشدند ل للللللل

ل   حق  لبحبإلي ا لمد لبح   ةث

 ادد ليباددالري ثقددةلالدد يةلبزبدددمالبحل دقدد ل لبشبدد ا  لبد  ادد لحددييصلوددلدا  لللللللللل
 لبحنشدددفليبح شددديق للبح  حقددد بحددد لدالادددعلييهددد لجيادددالالدقدددقهال لبجملددد ث لللل

يبح  ققالليسم بملالدالولدا  لبح لداليري ديا لليبد   جلبح لدققق لليدبهقدزب لل
 بحثقئ لبح لدققق لليبح  هقج لبإلمب ي ؟

 لم يد لري ثقدةلالد يةلبزبددمالبحل دقد ل للللللذب لمثحد لسطخد هق لللي لفداي لل نلريد 
بشبدد ا  لبد  ادد لحددييصلوددلدا  لبحدد لدالاددعلييهدد لجياددالبدلدقددنيلريلددزىلددد قةللل

 دجيو (؟ل-ي سلبدلدال ذكا
 لم يد لري ثقدةلالد يةلبزبددمالبحل دقد ل للللللذب لمثحد لسطخد هق للل نلريدي لفداي لل 

لبحدد لدالاددعلييهدد لجياددالبدلدقددنيلريلددزىلددد قةللبشبدد ا  لبد  ادد لحددييصلوددلدا  
 م بم  لمدق (؟ل-ات نلبدلدال ان حد يدط

 لم يد لري ثقدةلالد يةلبزبددمالبحل دقد ل لللللللذب لمثحد لسطخد هق للل نلريدي لفداي ل 
شبدداللبشب ا  لبد  اد لحدييصلودلدا  لبحد لدالادعلييهد لجيادالبدلدقدنيلريلدزىلللللللللل

 م دب (؟ل30دكوالاعلل-دب م ل30س لل2اعلل-لم دب ل2 دانلاعلبدلدال

 :اهلدف مً البحح 
يه ال ديبلبحث دالس لاقد طليبادالري ثقدةلالد يةلبزبددمالبحل دقد ل لبشبد ا  لللللللللل
بد  ا لحد دثد لذيصلودلدا  لبحد لدالادعلييهد لجيادالالدقدقهالليسػبد ملبح داي ل لللللللللل

 ذب ي لم ي لبح  ثقةل ل دةلم الا قةب .ل
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 :أهنية البحح 
 :األهنية اليظسية 

 يباالري ثقةلال يةلبزبدمالبحل دق ل لبشب ا  لبشب و لاخلدا  لبح لدالاق طل
  لبزبثقنلليبحيصلمللي الاق مهلاعلاثنلط المدالبحث طو .

 ريدفةلسا  لجيااصلحدث طونيلتنعلبثم   مالا هل لا  ةلازي لاعلبححب ثلبحد لل
ا  لريل ق  لجي  هجلمعليباال  ا  لذيصلبثط ق يد  لبشب ود لاشدننلمد قليودلدللللل

 بح لدالاشننل   .

 :األهنية التطبيكية 
 ساددد بملودددد جيليلبح ددداب لا  دددد هجلا قدددد الطددددتلالدددد يةلبزبددددمالبحل دقدددد ليد ققدددد للللل

 ري ثق ه .
 رُي هالجي  هجلبح  بم ل لا د م الود جيليلبح داب ل لذب يد ليدبجيدالبح دداليدييدهلللللللل

بح خددد ل لبثح ددزبقلا  ثقددةلالدد يةلبزبدددمالبحل دقدد ل ل دد ا  لذيصلوددلدا  للللللل
  لدا.لبح

 :فسوض البحح 
 ثلريدي لفاي لذب لمثح لسطخ هق لانيلبدلدقنيلبحيكد ليبإلجي ثل لذب ي لم ي ل

لري ثقةلال يةلبزبدمالبحل دق ل لبشب ا  لبد  ا لحييصلولدا  لبح لدا.
 ل-ثلريديددد لفددداي لذب لمثحددد لسطخددد هق لا ددد ًةلمدددد لات دددنلبدلددددال انددد حد يدطلللللل

ةلالددد يةلبزبددددمالبحل دقددد ل لبشبددد ا  لللم بمددد  لمدقددد (ل لذب يددد لم يددد لري ثقدددلل
 بد  ا لحييصلولدا  لبح لدا.ل

 ثلريديدد لفدداي لذب لمثحدد لسطخدد هق ل لم يدد لري ثقددةلالدد يةلبزبدددمالبحل دقدد ل للللل
 بشب ا  لبد  ا لحييصلولدا  لبح لدالانيلبدلدقنيلا  ًةلمد لم دب لبشبدا.

 :حدود البحح 
 ا  لبشبددمددد لاقدد طليبادداليدددمالللي  خددالاد دددعلبحث ددالللبسبدد يملبدد دددمق  ل 

لييصلولدا  لبح لدال ل دةلبدل يةلبحل دق .بد  ا لح
 لالدًقدد ليالدقدد لحد دثدد لذيصلوددلدا  للل13مق دد لاندجيدد لاددعل لللبسبدد يملبحثشدداي  ل)

لمب ي  لبزبثقن.للث جيدص(ل-ا دمطل– با  بهيلبح لدالمب ب طلبح لدقالبحل ق
 ددلليبح خدنللل3..3بحلد قلبح  بمديلللبح خدنلبح  بمديلبحود جييلادعللللللبسب يملبحزا جيقد  ل 

ل د.9..3بح  بميلبحيتلاعلبحل قلبح  بميل
   يدد السيددابةلبحث ددالمددد لمق دد لاددعلالدقدديليالدقدد  لوددلدا  لللللبسبدد يملبدن جيقدد

لبح لدال لا ي  لبزبثقن.

 :مصطلحات البحح 
   :معايري اجلودة 

بحدادحلل(لاأجيه  ل"ال يةلرياريندزلمدد لصبقدمد لاثد مبلليريددفالللللل9031يلافه ل و الل
يبزبه لاعلدينلذب قةل   لبحفدابملليري د ق لطاك هد لادعلبدلدداد  لبحد لتندعلللللللل
 لسا   ددد لريدظقدددفلادب دددالياهددد  ب لبحلددد ادنيل لطب ددددفلبدابطدددنلادددعلرب دددقطلل

ل(.2 .ل9032يا  ال ".ل  لبحلقاصلل
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يريلافه لبحث طو لسيابهًق  لاأجيه لصبقدم لبددبو   ليبحشداي ليبدلد يةلبحد ل لللل
 لاعلاخ م لم دق لليبحد لري ق ده لدمبالبح  بمد لدلافد لا د ب لبح  د اةلادنيللللللللبا ث مه

بحدباالي ي لبدل يةلليريشقنلمٍ الصب ث ل دي ل بحنشدفليبح شديق للسمد بملالددالللللل
ودددددلدا  لبحددددد لداليري دددددديا للبد ددددد  جلبح لدقققددددد للدبهقدددددزب لبحثقئددددد لبح لدقققددددد لللل

لبح  هقج لبإلمب ي (.ل

  هي:  خدمات ذوي صعوبات التعله 
"ا لي الري  تهلاعل  ا  لحد دث لذيصلولدا  لبح لدال لبدابكزليبدتم د  لل

ل(.2 .ل9039يبد ب ط..."ل بد خد لل

يريلافه لبحث طو لسيابهًق لدجيه  لبشب ا  لبد  ا لحييصلولدا  لبح لدالا د ب طل
 لبجملدد ث لبح  حقدد  لبحنشددفليبح شدديق للسمدد بملالدددالوددلدا  لبحدد لداليري ددديا لللل

د دد  جلبح لدقققدد للدبهقددزب لبحثقئدد لبح لدقققدد للبح  ددهقج لبإلمب يدد ليبحدد لري ق دده للب
ل.بسب حيلبحمبالبد  ي ا ل لبحث ا

 :اإلطاز اليظسي 
بحم لبح ادداصلاشددننلاددديزلحنددنلاددعلوددلدا  لبحدد لداليبزبدددمال لللمددق الري دد يت

لبح لدقاليبزبدمال ل  ا  لذيصلولدا  لبح لدا.

 لتعله:احملوز األول صعوبات ا 
 :مفهوو صعوبات التعله 

يشه لبح ا قلبح لدققديل لبدقدند لبحلااقد لبح دلدمي لبجي شد ً بلاد دظ د ل لجي دالللللللل
بح دثدد لبدخدد  نيل ددقعلجي دد  لوددلدا  لبحدد لداللكقدد لريندد ةلبح خدددتلبح  بمددق لللللللل
ا ح دثدددد لبحددددييعلملليخدددد  دبلالدددد ليمللدبدددداىللددددالديدددد لب  ثدددد  ب لحد أكدددد لاددددعللللل

ليصلولدا  لبح لدا.بط ق يهالحدي ا  لبشب و لاي

بح دثدد لبحدييعلت دندددالجي دث لذكدد ةللل بح دثد لذيصلودلدا  لبحدد لدال دالديحئدد للل
مبل تلا دمطلديلدمد لاعلبد دمطللييل جيدالادعلبغب د  ل لا د دىلذبخدقدهاللللل
بح  بميللييلدمل ديبلبثغب د  لس لاخدد ل د هيل لبثجي ثد  ليبح كقدزلعبددلادوةللللللللل

اا لريلدقال  ود لرُيقند هالادعلبمد ي بقلللللبقلبم ي النيللج لي  دالاعلبدلدقنيل
ل(.(Ysseldyke & Algozzine,1990ا  بريهالبحل دق لاشننلك ان.ل

بح لايفلبح  اةلي تلمد لدالالد تلذكد ةلبح دثد لذيصلودلدا  لبحد لدلالػبلدنللللللل
ا هالادث لم مينيلي مب لاد دانيللطقدالادعلبدقندعلدالرينددالجي دث لذكد ةلبح  حدالللللللل

 ددد دىلبد دمدددطللي ددديبليلدددنلسان جيقددد لريخددد ق هلادددعلللللللذيلودددلدا  لبحددد لدالفدددد لبدلل
لبدد دانيلسذبل لبك ش فهليسيابةلبث  ث  ب لبحجيا لحه.

كقدد ليدد  لبح لايددفلبحدديصلريث  ددهلبسبندادد لبثذب ميدد لحخددلدا  لبحدد لدالمددد للللللل
"ب  اب ل ليبط الديلدكودالادعلبحلقدقد  لبح   دق لبحم مدق ليبد  دق  ل لللللللللدجيه  

  دا لديلبدن دا لليبح لتنعلدالريلدلمعلجي  ه لاعل دجتللفهاليبم ي بقلبحدق لبد
جي دد لبح دد  المددد لبثمدد ق علديلبحدد  نةلديلبحنددجقلديلبح ددابةالديلبحن  ادد لديل لسيددابةلل
بحلقدقدد  لبسب دد اق لليي  ددقعلبثوددد جعلطدد ث لبإلم ادد  لبإلم بكقدد ليسوددد ا  للللللل



 (ASEP)دزاسات عسبية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 

301 
 

نجاقد لبح ق هقد .لحندعللللبح ا غليبشبدنلبح ا بيلبحث قطلليبح ي دن ق لليبسبث د لبحل
بثوددد جعلثليشدددقنلاشدددنج لبحددد لدالبح  دبددد لدم ًمددد لمدددعلبإلم اددد  لبحثخددداي لديللل
بح دددقلق لديلبسباكقددد لديلبح يددددفلبحل دددديلديلبث ددد اب لبثجي لددد حيللديلبسبااددد اللل

ل(.2لل 9032(".ل  لانلمح للSmith,2007بحثقئيليبحو   ليبثا خ مصل 

 لريلاي  دد لحخددلدا  لبحدد لدالاددعلبح لاي ددد  لللللبمدد ق  لبدقدندد لبحلااقدد لبح ددلدميلللل
بح  ه ال لداايند لي  ود لريلايدفلبدن دالبحااينديلحد لددقالليي دال ديبلبح لايدفلللللللللل

لبحل  والبح  حق  
 . لبث  اب ل لمقدق لديلدكوالاعلبحلقدق  لبح ناي
 . لبث  اب ل لفهالديلبم ي بقلبحدق لبدن دا لديلبد  دا
 ليبح  نةليبحنجق.بث  اب ل لبثم ق عل
 .  لبث  اب ل لبح ابةاليبإلاجةليبحاي  ق
 ديلبة د للل ديلبحثخدايلل ديلبح دقلقلل بحل دقدللك إلم اد لدثلريندالبإلم اد  لبح داىللل

ديب البدلددد  اللبحا جيدد لبحل ادد لحد اقدد لبشب ودد لاددللللل ل"مددثًث ل لذحدد لبث دد اب .للل
ل د(.3.99

بح دثد لاخدد لديلب د اب ل لللليا لبري  حلبح لاي د  لبح د ا  ل لدالحد ىل دتثةللللل
بحلقدقددد  لبحل دقددد للي ددديبلبح خدددد لديلبث ددد اب ل ددددلبح دددثالبحددداهقسل لودددلدا للللل
بح لدالبح لريدبيههالليري ل ملبح لاي   لبشب و لاخلدا  لبح لدالسثلدجيه لري  ةل ل
بم ثل ملبإلم ا  لبح اىلك ثالحخلدا  لبح لدا لطقالسالبح دث لبحييعليل جيدال

لق لاود  لح يهالديً  لودلدا ل لبحد لدالليحندعلبح دثالبحداهقسل للللللاعلبإلم ا لبح ق
ل ي لبحخلدا ل دلبإلم ا لبح ليل جيدالا ه .

ضبددةلي  دديللف ح دثدد للب دد اب لل(لدالوددلدا  لبحدد لدال دديل9002مدددبمل ليذكددا
بحدددييعليلددد جيدالا هددد لحددد يهالاددد  ب ل  وددد لري ددد م  ال لس  ددد ةلااددد  البح دددلفلل

لبشب  جلثليث يالطب د نيلمعلداابجيها.للح يهاللفل  ا لري االسحقهالاعل

 :خدمات صعوبات التعله 

سالبث  ق قلا لدقالذيصلولدا  لبحد لداليدزةلثلي يدزدلادعلبث  قد قلا حلقدقد للللللل
بح لدقققددد  لييهددد ال ددديبلبث  قددد قلس لذب دددنيلا ددد دىل دددتثةلبح دثددد ليبح دددليللللللل

حخدلدا  للح ق الطخدلالمد لفا لريلدققق لا ن فئ لاالداابجيهالادعلبدةلذيصلبلل
بح لدقق لليياهالبث  ق قلاهي لبح ئ لاعل جتلري اي لبحددباجلبح لدقققد لبد  اد لللل
لددالليري ثقددةلبحمدد حقاليبثمدد بريقيق  لبد  مددث ليف  دد لثط ق يدد  لكددنلريدققدديللللللللل

لا ها.

يرب ددددفل ددد ذجلبشب ادددد لبد  اددد ليف  ددد لث دددد جالبحخدددلدا  لادددنيلبح جاقدددديللللللل
دط ل ي لبح ق ذجلي البح دثد ل لبحثقئد لبحادنلللليب  جالح ريه للييابم ل لب  ق  ل

ري ققً بلليبح لري دق لحدهلبح   مدنلادالبح دثد لادعلبدةلذيصلبحخدلدا  لبح لدققد لاد  للللللللللل
 National Joint)يا لدح   لبحدي  لبحدا ق لبدش ك لحخلدا  لبح لداللبإلان ا.

Committee of Learning Disabilities,1982)لدال دد ذجلري دد يالبشب اددللللس ل 
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ريدد دي ل لمدد الادد بهنلكدجيدد اجلبح لدددقالبحلدد مصليبحدديصلُيل قدد لفقددهلمددد لالددداللللل
بحخفلبحل مصلاالبم ي بقلبثم بريقيق  لبدجهق لح ق الريد يلبح دققيلحدي اد لل
اأف نلحننللي   كلديً  لبحث ينلبحو جييليبحيصلينددالساد ل لبحخدفلبحلد مصلا دا لللللل

 خدد لكقافد لبدخد م لليي ققدزلللللري  يسلطب د  لك لددقالبحادابالديل لداد كعلا للل
ل يبلبحث ينلخب ا  لبم ش  ي لا ل ملبح يخخ  .

كقدد ليديدد لمدد ملاددعلبحثدد بهنلبح دداىلفقددعلبدقنددعلدالي د دد لبح  حددالااجيدد اجللللل
ريلدققددديلا يخددد لييشددد  كل ليدبجيدددالد ددداىلادددالبح جاقددديل لبحخدددفلبحلددد مصللللللل

 دددد  لا إل ددد ف لس لييدددددملبح خدددددتلبشب ودددد ليبددددد ب طلبح ه  يدددد ليكدددديح لاتمل
بإلا ادد لبحن اددد لي دديبلبحثدد ينلطبخدد لحد جاقدديلذيصلوددلدا  لبحدد لدالبدخدد طث للل

ل(9002د جيا  لد اى.ل  بسب عل

يرياىلبحث طو لدال  ا  لذيصلولدا  لبحد لدال لبدقدند لبحلااقد لبح دلدمي لاد لللللل
ري  خددددالمددددد لبحثدددد يدنيلبحيتليبحودددد جييللطقددددالدجيددددهلثلري دددددفالاتم دددد  لريلدقققدددد لللللل

ا  لبحددد لدالي  خدددالريلددددققهالمدقهددد لليس ددد لريديددد لالددداللا يخخددد لحدددييصلودددلد
بزبقلق  لبح لري  قل  ا ريه لاشدننلا  خدنلمدعلا  مد لبح دققديليريل د لا  د ي لللللللل
ذيصلوددددلدا  لبحدددد لداليط ددددداهالليري دددد قلبشبدددد ا  لبح شيقخددددق ليبثم شدددد  ي للللل
ليبح   ياليبح دمق لطدتلولدا  لبح لدا لاونلبزبقلق لبشبةي لحخلدا  لبح لدا.

ك البحث ينلبدل ق لحد دققيليف   لسب ي ريهلبح ادي للفد الادعلبدهدالداليد الللللليدًي 
بح ي قطليبح  ققاليبإلط ح ليري  يالبشب ا لادعلاثدنلفايدةلا لد ملبح يخخد  للللللل
حبقدداليشددقنلبشبدد ا  لبح لدقققدد ليبح   ددق ليبإل حدد مي لليبثي ق مقدد ليبحخدد ق للللل

ليكيح ل  ا  لبح  ةليبحنجق.

  يف التعليه: اجلودة الجاىياحملوز 
ري ددد لا هدددقلبزبدددمالمدددلبح دد  ي لا جي   حددهلاددعلا هدددقلودد  ميلدبدد  صلياكددزلللل
مددد ليدددمالبد دد جلف  ددالس لا هدددقلحدد انلي ثددةل لبدتم دد  لحزيدد مالبح   ف ددق لللل
ي ق ال   لبد   ق يعلليملليل ل يبلبد هدقلا  خًابلمد ليدمالبد  جليس  لمدد لل

ري ثق هد لحدقلد يةلاهد الذب دنيل د ا ريه للللللبزبدمالبح ب دق لحدقتم د لادعل دجتلللل
يا  ي ريهدد لليري ققدد لبجي قدد ةلادظ قهدد للدد للي  ددالبح ندد حقفلحبقددالثلريددتثالمددد لللللل

ليدمالبد  جلديلبشب ا لبح ه هق لبح لري  قلحدق   ق .

 :مفهوو اجلودة يف التعليه 
حددهللقبزبدددمال لبح لدددقالاأجيهدد  ل"ا هدددلل(ل9039مدداالضبقدددملي  ددايال  ليكدديلللل

بالدديليط دديلليبحدددباليليلددنلبح ددزبقلبدتم دد لبح لدقققدد لا ظبدد يلاتحدداب لللال قدد الي
يال يةلال ق الليبسب يليلنلبح كقدزلمدد لاشد ماليدط مدقسلا د ديلبشب اد للللللل
بح لدقققددد للييلددددلم دددهلمبددد ىل  ددد لبد ددد  ق لمدددعلبح لددددقالمب ددد دىلادددعلبحن ددد ةاللل

(لTobola & Kwasniewski, 2019كق لمافه لريدادبليكدبجي  ق دنيل لليبح ل حق ".
اأجيه  لا  دىلريدثق لا  دث  لبحلقدق لبح لدققق لمبد ل لذحد لبد  دثد  لبح ب دقد للللل

يبح لاي  البح  ا  اليتمي الح  سلبدل  للسذلسالبد  دث  لبح ب دق ل لليبشب  يق .
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(لاددعلبدقنددعللTobola & Kwasniewski, 2019ريلايددفلريدادددبليكدبجي  ق ددنيل لل
(ل9039بحددباليلبحديصلذكدا لضبقددملي  دايال ليكديل للللللبح لثةلم هد لاأجيهد لبد هددقلللل

حبقاليندالبح كقزل ل يبلبد هدقلمد لبح  ثقةلبح لديلمب نلبدتم د لحدقلد يةللل
بدل ق الليمدقهلف د  دث  لبشب  يق لري  انلبدل  لبسب ديليبحديصليلددلم دهلمبد ىلللللل

ل   لبد   ق لديلا د يلبشب ا لبح لدققق .

 التعليه: أهنية معايري اجلودة يف 
رينقددعلد ققدد لالدد يةلبزبدددمال لبح لدددقال لمدد اليدبجيددالد قهدد لرياكقددزلبدلدد يةللل
مد لبزبهدملبإلوجطق ليبح  دياي لعبدلد  بالضب مالتنعلاق مه للكق ل نلعل
بح دد مالاددعلري لقددنلبإليددابةب لبشب ودد لا د دد ةح ل لبد اقدد  لبح اديدد لليا إل دد ف للل

ري طد لاقد طلري د قلبح دثد ليري دديالدمبههدالا د ًةللللللللس لذح لرياهالد قق ه لادعل دجتلسلل
مدقه لليريلزيزلاقالبد  يباليبحل بح لفهيلريشقنلتقدالبح جاقديلاد   جالاد  بريهاللللل

لبد مي ليا  دي ريهالبثي ق مق .

جيه لري د  ال لرياحدق لبإلجي د  ل للللديدل يةلبزبدمال لبح لدقالد قق لد اىللطقال
دددد لبحيحديددد  للكقددد لدجيهددد ل ندددعلبح ددد ماللبحلقدقددد لبح اديددد لادددعل دددجتلبح كقدددزلمل

بح اددينيليدفددابملبجمل قدالاددعلالافدد لا د دىلبددد ب طليري د اه لح   قددةلبح دد باللللل
بحمل ماليري دديالبحلقدقد لبح اديد لكندنلادعلمقدقد  لياد  ج ليطبايد  لالندسلللللللللل

 American Nationalبح  ديالبح  دق صلبحيصلي دقلمد لري ديالبدياي  لف دط.ل ل

Standerds Institute (ANSI),2011ل(.9032(ل  لبحااق لل

  اجلودة يف خدمات ذوي صعوبات التعله:الجالحاحملوز : 
طاوحلبدقدن لبحلااق لبح دلدمي لمدد لبث  قد قلا حلقدقد لبح اديد لاشدننلمد قللللللللل
كق لطاوحلمد لريدفةلا بهنلريلدققق لا  مث لحد دث لبحييعليل جيدالاعلولدا  ل

بحدد لري دد م لمددد لي ددالبح  حددال لبدندد البح لدققدديللبحدد لداللف مدد   ثحلبحجياقدد ل
بدجهاليف   لح   هجلبح شيق لليري  يالبشب ا لبح لدقققد لحبقدالريددحلبط ق ي ريدهللللل

لبح امي ليري قيليدبجيالبح دالح يه.

مب ل-يي ثال يبلبسبا لجي قي لبإلت الاأالحد دث لذيصلبثط ق ي  لبشب و ل
ريلدددقالمد متلياندد فالحادابجيهالاددعلللبسبدةلا سبخدددتلمدد لللل-فقهد لودلدا  لبحدد لدالل

بددةلذيصلبثط ق يدد  لبح لدقققدد لبشب ودد للكقدد لي ثددالديً دد لاددعلبثم  دد ملا دد  الللللللل
 دددتثةلبح دثددد لمدددد لسظهددد  لجي ددد هجلسػب اقددد لم ددد ا لي ددد حدالريلدقًقددد لم مح ددد ليي  دددالللللل

لا زبدما.

(لا هقدد لEcta,2018يادد لدودد  لالهدد لري ققدد لبح  ددنلجب الدد لجيددد ثلك  يحق دد ل لللل
د دد ي ا لح قدد طليدددمالبحدددباجلبح  هقدد لمددد لبح خددنلبح  بمدديللحبقدداللا دلدد يةلب

مشددددحل دددي لبح  هقددد لمددد الدالددد ملي دددي لسجيشددد ةلفايدددةلبح قددد مال بإلمب ا(للبمددد ل بمللللللللل
بدددددظ نيللاشددد  ك لبحمددداالل  ددد لبحلقدددنللبدق  مددد  لمب دددنلبح خدددنلبح  بمددديلللللللللل

 ادد لليد ددًةبليا  اددد لبط ق يدد  لبح دثدد لبح اميدد للممددالبددددظ نيلدث دد ةلري دد يالبشبلل
لبح   قيليبداباث ليري ديالبح   هج.
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(لمد الالد يةلزبددمالبح لددقاللللل,9030UNESCOكق لي لحلا اق لبحقدجي ندل 
بحشددد انليحندددنلالقددد  لا هددد لي دددلحلبدتحددداب لبح  الددد لحدددهللف دددق اليددددمالبح لددددقاللل
ي  دزقلييدملال يةلري  م ل لذب ق هد لياق مده للياد لري دق حل دي لبدلد يةلمد الللللللل

ريشدددقنلبدلددد يةلبحددد لريل ددد لاددد دلدقنيليبد ددد  جلبح  بمدددق ليبدددددبملبح لدقققددد لللللللدالددد م
لاأحن ل لك ف .

ا إل ددد ف لس لبدلددد يةلبد لد ددد لا حثقئددد لبد  مدددق لبحخددد ق لليبحثقئددد لبح لدقققددد لل
بحشدد اد ليريددد لبدلدد يةلبد لد دد لا ح  دحدد لبدثنددااليالدد يةلبحدقدد لطقددالػبددالدالللللللللل

ا حدقدد لبحقلح ددق اليودددتلبد دد  جلبح لدقققدد للدداللكقدد للي د دد لبح جاقدديلبح لدددقال
ري قعلال يةلبح  ققالبح لرُيل لاعلد الال يةليدمالبح لدقالبحش ان لطقدالػبداللل

 (.9032للل  لبحااق لدالري   مالااي  لبح  ققالاالا  ب لبح  حاليسان جي ريه.

 Council for Exceptional لدمد لصبددسلبحا د تلذيصلبثط ق يد  لبشب ود للللل

Children,2003لا هق لا دل يةلبشب و لا  ققالبشب ا  لبدي د  لبد  ا لحدييصلل)
بثط ق يددد  لبشب وددد ليبد لد ددد لاددد ح  ققاليبح شددديق ليبحلددد ادنيل لبحدجيددد اجلللللللل
يتنددعلبم قدد مل ددي لبدلدد يةل ل ددثطلبزبدددمالحديدد ا  ليبحدددباجلبد  ادد لحددييصللللللل

 لاخددد  لبح  حددالاددعلذيصللوددلدا  لبحدد لداللطقددالمشدددحلمشدداالالدد يةلريخدداللللل
ولدا  لبح لدالديل لريد لبدل يةلبد خد لاأمدسلريلددقال دتثةلبح دثد ليري دد  اللللللل
ي خ هخدددهالبح لدقققددد لليبح ددداي لبح اميددد لفققددد لاقددد هال لبك  ددد اهالحدددد لداللللللللل
ا إل ددددددد ف لس لبثمددددددد بريقيق  لبح لدقققددددددد لليبحثقئددددددد  لبح لدقققددددددد لليبح   مدددددددنللل

الليبدلدد يةلبد خددد لا دق  مدد  لدث دد ةلريلدددقالبح دثدد لللللللبثي قدد ميلليبحدقدد ليبح  قددقلل
مدددبةلبده قدد لا هدد لديلبح جاقدد لليد ددًةبلريددد لبدلدد يةلبد لد دد لا دبوددنلبدلدددالادداللل
بدلدقنيلبد ايعليبح ل يالالهدالياداليديحقد ةلبحادد ليبإلمب اليبة د .ل  لبسب دعلللللللل

ل(9002

حخدد م المددعلبد اقدد  لبحا قدد لدالبح ددليل لري ثقددةلبدلدد يةلبي  دد لجدد لمددثةل
يبح  دبدد لمددعلدحبدد ثليبي ق مدد  لاددعلاثددنلطب خددنيل لصبدد تلبح اقدد لبشب ودد لللللللللل

اددعلحددأجيهلدالؼب ددةلبزبدددمال لبددد  ج ليبحلقدقدد  لليا ح دد حيلللللللل يوددلدا  لبحدد لدال
يدد لنسلذحدد لمددد ليدددمالبديايدد  لبد قوددد ل لا دد ب لريلدددالبح دثدد ليبك  دد اهاللللل

 لبحخددد ق  لحدددخمبةللاشدددا لبح   دددنيليبدابيلددد لللللحديددددب لبح لدقققددد ليبح اي دددلل
 بد  قاالحدق  ج ليبحلقدق  لحاو لادباعلبشبدن.

 :ثاىًيا: الدزاسات السابكة 
د  بم  لبح  ا  لبح لريدودحلسحقه لاعلماً  لحلم    يتلبحث طو ل ل يبلبزبزة

 دددجتلاابيلددد لبدخددد م لبدي د ددد لليجيادددًابلح دددد لبح  بمددد  لبحددد لري  يحدددحلالددد يةلللللللللل
اتحدداب لبزبدددمال ل دد ا  لبح اقدد لبشب ودد لاشددننلمدد قلي دد ا  لذيصلوددلدا  لللللي

لبدد دددم  بحدد لدالاشددننل دد   لف دد لزبددأ لبحث طودد لس لبح  بمدد  لبحدد لري  يحددحلللللل
بد لد دد لخبدد ا  لوددلدا  لبحدد لداليبزبدددمالبحشدد اد لياتحدداب لبزبدددمال لبح لدددقاللل

ليفةلبح  د نلبحزانلل لاعلبحط ثلحخا ق 
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(ل دد فحلس لري قددقاللNaheed & Mohsin, 2018ح   قدد ليضب ددعل ل لم بمدد ل
يدمالبح لدقاليالاف لمي لبح ق مالبحك متق ل لذب نيليددمالبح لددقال لبح لددقالللل

(لفددداًمبلادددعلي الددد  لطب د ددد للل209بحلددد حيلاث ك ددد  اللياددد لريندجيدددحلمق  هددد لادددعل ل
بح  بمدد لي دددب لاه قدد لطب د دد لليادددظ نيلدكدد متقنيليسمب يددنيلليبم قدد  ل ددي لل

مدددد لبدددد هجلبديددد دطلادددنيلااي ددد لبحث دددالبحنققددد ليبح دمقددد للكقددد لريلددد م لدميب للل
بح  بم لفشقدحل سلبمد ث جي  لطب د د لا إل د ف لس لدمددد لبد  ادد لليريدوددحللللللل
جي  هجلبح  بم لس لييدملفا لكثةلانيلبحيكد ليبإلجيد ثلحخد البإلجيد ثلادعلجي طقد لللللل

  يسلليا د دىلبدلافد للييددمالبدابفدةلللللبحا  لمعلسيابةب لريلدقنيلدم د ةل قئد لبح دلللل
بحك متقددد ليبح ددد  يالدث ددد ةلبشب اددد للكقددد ليديددد لفددداي لادددنيلبحددديكد ليبإلجيددد ثلللل

لا  م  لدالبإلجي ثلدكوالب ريق ًط لاعلدمبةلبح  مالبحك متقنيلا   جي  لا حيكد .

(لم بمد ل د فحلس لبحنشدفلمدعليبادالبشبد ا  لبد  اد لللللللل9032يدياىلانلمحد ل ل
لدا  لبح لدال ل دةلاتحاب لبزبدمال لبح مالليريندجيحلبحلق  لادعللحد دث لذيصلو

ف داالاديمد لللل302(لباف لاخ م لا لدد لليبمد ي قلبحث طدالبمد ث جي لريندجيدحلادعللللللل13 
(لصب ح  لليبم ق  لبح  بم لمد لبدد هجلبحدود يلبد د يللياد ل وددحلدادايللللللل39مد ل 

 ادددت ج لبحلددد ادنيل للبح  ددد هجل لجيقدددنلصبددد تل بحاةيددد ليبح نددداليبحامددد ح (ليصبددد ت
بحدجي اج(لح  يد لااري لد للاق قد ليد ةلصبد تل بحثقئد لبح لدقققد (ليصبد تل دمد حقالللللللللل

لبح لداليبحجيش  لبح لدققق (ليصب تل بح شيق ليبح  ققا(لا  ي لا دم  .

(لم بمددد ل ددد فحلس لري قدددقالاددداباجلل9032كددديح لديددداىلم قددددصليبحخدددق مصل ل
بح مال ل دددةلبدتحدداب لبح دمقدد لبحل دقدد للللبح اقدد لبشب ودد ل لبح  دحدد لبدثندداال للل

(لااجي صب  لحد اق لبشب و ل لبح  دح لبدثناالبح لري د قلل10يا لريندجيحلبحلق  لاعل 
 دد ا ريه لحخا دد تلبحددييعلريدد بيعلدمقدد   الادد لاددنيلمدد  ليجيخددفلس ل دد جييلمدد دب للل
بح  الدد لحد   مدد  لبسبنداقدد ليكدديح لا  مدد  ل  ودد ليري دمقدد لليادد لبم قدد  للل

بح  بمددد  لبدددد هجلبحدوددد يلفققددد لريندجيدددحلدميب لبح  بمددد لادددعلا قددد طلادددد  للللللل دددي ل
بحث طودد الا دد   لمددد لبد دد يقسلبد دد ي ا ل لبحدد يتلبد   ادد لليادد لك جيددحلداددايلللللل
جي دد هجلبح  بمدد لريددد لبد لد دد لا  يدد لبح ددزبقلادداباجلبح اقدد لبشب ودد ل لبح  دحدد لللللللل

يد لبثح دزبقلا دتحداب لبحل دقد لللللبدثناال لبح مالا دتحاب لبحل دقد  لطقدالظهدالدالم للل
ا دمدد  ل لتقددالبحالدد ملفققدد لمدد بلُالدد لبح  قددقا لسذلكدد البح زباهدد لا دتحدداب لللللللللل

ل(.0822بحل دق لا  ي لااري ل لادقحل 

(لم بم ل  فحلس لبح لداالمدد لا د دىلللل9032يدياىلبحخي اااليبحلث لبزبث  ل 
 لودلدا  لبحد لدالليريندجيدحلللل   لديحق ةلبحاد لمعلبشب ا  لبد  ا لاعلَاثنلالدقد ل

(لفداًمبلاددعلديحقد ةلدادد لبح دققديب لذيب لودلدا  لبحدد لدال لللللل100مق د لبح  بمد لادعل للل
ا ي  لبحاي  لليبم ق  لبح  بمد لمدد لبدد هجلبحدود يلبد د يليزبقدالبدلدداد  لللللللل
بم ق  لمد لبثم ث جي لكأمبالحد  بم للياد لك جيدحلد دالجي د هجلبح  بمد ل ديلريدد لللللللل

 لبحاهقس لا لا  دىل   لديحق ةلبحاد لمدعلبشبد ا  لبد  اد لادعلللللبد لد  لا   ةل
الدق  لااباجلولدا  لبح لدالمب ي  لبحاي   لسذلدظهدا لبح  قيد لييددملا د دىللللل
   لا دمطلاعلَاَثنلديحقد ةلبحادد لطقد تل د ا  لاداباجلودلدا  لبحد لدالبد  اد للللللللل

لحث  ريها.
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ابيلمي لالدقددد لودددلدا  ل(لكددد ال ددد فه لساددد9032ي لم بمددد لدياريهددد لداددددلبحدقدددفل 
بح لدال ل دةلال يةلبزبددمال لبح اد قلبح لدققديللياد لريندجيدحلمق د لبح  بمد لادعللللللللل

(لالدقددد لودددلدا  لريلددددال لاددد ب طلبزبثقدددنلبحخددد  مق ل لبد   ددد لبحشدددااق للللللل32 
يبريثلددحلبح  بمدد لبددد هجلبحدودد يلاق قدد لبم قدد  لمددد لبد  اددد لبحشيخددق لكددأمباللللللللل

حلبح  بمد لس لمد ملادعلبح  د هجلدااي د ل ددلدالبح  قدقاللللللللزبقالبدلددا  للياد لريدوددلل
بحدظق يلحمبةلالدق  لولدا  لبح لدالجي مً بلا لي  ةلاالالد يةلبزبددما ليد يلدحلللل
ذحددد لس لمددد قلييددددملدميب لري قدددقالا  مدددث ليا  دددةلمدقهددد لميحًقددد ليضبدًقددد لدلدقددد لللل

يالدالبح  ديالولدا  لبح لداللكق لدف حلبح  بم لس لدالب حثق لمق  لبح  بم ليا
يبح شيق لبدث هيل اي الاخدىلليدح  يبلس لم قلييدملال يةلضب مالييب د  لل

لي المد لدم مه ل يبلبح  ققالمب لي  ةلاالال يةلبزبدما.ل

 :التعكيب على الدزاسات السابكة 
 اددعل ددجتلبمدد لاب لبح  بمدد  لبح دد ا  لي  دد لحدث طودد لييدددملريديددهليب  قدد قللللل

بح  د  لبح لدققديلليادعل دجتلاابيلد ل دي لبح  بمد  للللللللم ديلاد زبدمال  ود  ل للل
ييد جي لدالمد ًمبلا هد لبم قدد لمدد لييهد لجياددالبحكد متقنيلبح د هقنيلادد ح لدقاللللللللل

(لليم بمد لداددلبحدقددفلللNaheed & Mohsin, 2018اودنلم بمد لجي  قد ليضب دعل لللل
(لي ددديبليددد تلمدددد لد ققددد لبثمددد   ملمدددد ل ديهدددال لبحلقدقددد لبح لدقققددد  للللللل9032 

لالباجًم لمد لد ك البحلقدق لبح لدققق ليسان جي ريه ليبط ق ي ريه .كدجيهالدكو
 دجي  لثلجي   قالاق طل   لديحق ةلبحاد لمعل د ا  لذيصلللح  بم لبسب حق بلريشة

ودددلدا  لبحددد لدالسثلالددد لبح أكددد لادددعلالددداف هالحب دددد لدا ددد لاليبشبددد ا  لل
بحجيا للا لطقالسالالدالديحقد ةلبحادد لاد ليداىلدالبشبد ا  لبد  اد لك فقد للللللللل
يذح ل مب لحل قلمدقدهلان فد لط دد لا ددهللديلاا دهلدالبح دقدنلدف دنلادعلمد قلللللللللل

لبشب ا للفجلي ٍقالبشب ا  ليثليلنسلبجي ث م ريهلم ه لاشننلو ق .لييدم
 يي ة لبح  بمد  لبح د ا  لح دثنيليذبد مل  بةلبدلدقدنيليبحكد متقنيليبإلمب يدنيلللللللل

يبح دثدد ليديحقدد ةلبحاددد ل لبددب ددقالبد لد دد لا  ثقددةلبزبدددمالبحشدد اد ليري ثقددةلل
يدد  لبشب ودد ليوددلدا  لللبزبدددمال لبح لدددقالاشددننلمدد قلي لريلدددقالذيصلبثط ق للل

بح لداللطقالريثٍقعلحدث طو لييدملا  دىلا دمطلاعلري ثقةلال يةلبزبددمال لل
لبح لدقالاشننلم ق.

 يا لبم   م لبحث طو لاعلباجمه لمدد لبح  بمد  لبح د ا  ل لذب يد لبدد قةب لللللل
بد لد ددد لا حث دددالبسبددد حيلليكيد قددد لاايلقددد لحد دمدددال لاد ددددعلبحث ددداللللللللل

مق د لبحث دالحبقدالرب ددفلييهد  لبح ادالفققد لاقد هالفدةىللللللللللليدف م  لبح  دعل 
كٌنلا هالبدد دعلمب اد  لبشب  للييل ل يبلبحث دالط دالمددالبحث طود لادعلللللل
بح  بمددد  لبح دقدددد لبحددد لري  يحدددحليبادددالري ثقدددةلالددد يةلبزبددددمال ل ددد ا  لذيصللل
وددلدا  لبحدد لداليبحي لا زبثقددنلليادد لري دد م لدمبالبحث ددالبد دد ي ا ل لي ددال

ليةلح  ققالبشب ا  لبد  ا لحد دث لذيصلولدا  لبح لدا.ال 

  وإجساءاتهميهج البحح 
ي  ددقعل دديبلبزبددزةليودد   لددد هجلبحث دداليصب قلددهليمق  ددهليدميبريددهليبحمدد حقاللل

لبإلطخ هق للكق لي  قعلبإليابةب لبد ثل لح   قةلد  بفه.ل
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 :ميهج البحح 
لبم ق لبحث البسب حيلمد لبد هجلبحدو يلبح  دقدي.

 إلجساءات:ا 
 :جمتنع البحح 

 وددنلصب قددالبحث ددالبسبدد حيلاددعلالدقدديليالدقدد  لوددلدا  لبحدد لدالمبدد ب طلللل
ليالدق .لالدال.1بح لدقالبحل قل لا ي  لبزبثقنليبدندالاعل

 :وصف العيية   
 :العيية االستطالعية 

ريندجيدددحلبحلق ددد لبثمددد  جمق لبحددد لاث دددحلمدقهددد لدميب لبح  بمددد لبسب حقددد ل لللللللل
اهدد اللاددعل دد  جلبزبثقددن ليالدقدد لوددلدا  لريلدددال الدًقددل(13وددد ريه لبحيحقدد لاددعل 

لحخمبا.ل بح قندلا يط   لبشبخ ه ل

 ة:يالعيية السئيس 
ليالدق لولدا  لريلدا.لل الدًق(ل13ري ق حلمق  لبحث البحم مق لم مل ل

 تٛطٜع ايع١ٓٝ ايٓٗا١ٝ٥ سغب اجلٓػ ٚاملؤٌٖ ٚاخلرب٠ ايتزصٜغ١ٝ( 1) دزٍٚ

اخلرب٠  ايٓغب١ ايعزر ايٓٛع

 ايتزصٜغ١ٝ

 ايٓغب١ ايعزر املؤٌٖ ايعًُٞ ايٓغب١  ايعزر

 5أقٌ َٔ  %35.5 11 سنٛص

 عٓٛات

بهايٛصٜٛؼ يف  35.5%  11

ختضط صعٛبات 

 ايتعًِ

24 77.4% 

 %64.5 20 إْاخ
 َٔ5 – 10 

 عٓٛات

 %22.6 7 رصاعات عًٝا 35.5%  11

 10أنجض َٔ 

 عٓٛات

9  29% 

 %100 31 اإلمجايٞ  %100  31 اإلمجايٞ  %100 31 اإلمجايٞ 

   :طسيكة اختياز العيية 
وددلدا  لل يالدقددل الدًقددل.1بدندددالاددعللبجمل قددالبحوددديل لب  قدد  لبحلق دد لاددعل
لبح لدالا اي  لاخ ي .

   :شسوط العيية 
 ل.بح لدقالبحل قلالدقيليالدق  لولدا  لبح لدال لا ب طدالري ندالاعل
 ل.دالريندالبحلق  ل لا ي  لبزبثقن

 ة:سمربزات اختياز العيية السئي 
 لب  ق  لبحلق  لادعلالدقديليالدقد  لودلدا  لبحد لدالكددجيهالبحادا لح هدالللللللللل

ا  دثدد  لبزبدددمال لبشبدد ا  لبد  ادد لح جاقددي الليك جيددحلبحلق دد لري  خددالمددد لللللل
لزبثقنلحينلري ققةلجي   لبحث اليبسبخدتلمد لجي قي لدكوالما .بلا ي  

دثد ةللحيا ليبيهحلبحث طو لولدا  ل لتالبحلق  لطقالريأ الو ي لبددبف د  لل
ا دثالي ه د لللبح  د علبسبنددايلللمقنلا  ثقةلبحث اللياعلثال لريلدقةلبح  بم لي

لدا  لج لري ثالاخلدا لبحدودتلجمل قالبحث الي دلالدقيليالدق  لوكد يجي ل
دثالمدد للليبحيصبح لداليبم قاب ي لضب يح لبسبخدتلمد لادبف   لحينلبح  ثقةلل

لمةلبحث اليسظب ي .
 :أدوات البحح 

للضبقددد لمدددديلبسب دددعلبمددد ي قلبحث دددالدمبالبثمددد ث جي لبحددد لودددققه لبحث طدددالل
دالد مل هق د للللل2يذب ددصلمدد للليبح ل لري ثق ه ل لصبد تلودلدا  لبحد لداللللل(9002 
لري   جلذبحلبحال ملبحاهق  .ل امًقفلبُالً ل90ي
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اتحاب لل-9اتحاب لسمب اليري اقالبحدجي اج.لل-3ي ودحلبحال ملبحاهق  ل  ل
اتحدداب لل-.اتحدداب لبحثقئدد لبحدد لي  دديلفقهدد لبحدجيدد اج.لللللل-1بح لدددقاليبحدد لدا.لل

اتحدداب لل-2اتحدداب لمجادد لبحدجيدد اجلاددالبحمدداا.للللل-2بحلدد ادنيل لبحدجيدد اج.لل
لجي اج.ري ققالفل حق لبحد

ا ثم   مالاعلبثم ث جي ل لي البحلث  ب لبد  مث لحال م د لليا لا احلبحث طو ل
ل(.9كق ل دلاد  ل لبزب يتل 

 ( قا١ُ٥ احملتٜٛات يعباصات أبعار االعتبا١ْ َٚضارصٖا2دزٍٚ )

 يف رصاع١ احلغٔاألبعار ايفضع١ٝ  يف رصاع١ احلغٔاألبعار ايض٥ٝغ١ٝ  أبعار ايبشح احلايٞ

 مجٝع األبعار ايفضع١ٝ بعز َؤؽضات إراص٠ ٚتٓعِٝ ايربْاَر ايتغٗٝالت اإلراص١ٜ

عًُٝات َا قبٌ اإلساي١ َٚضس١ً  -1 َؤؽضات ايتعًِٝ ٚايتعًِ ايهؾف ٚايتؾدٝط ٚايتكِٝٝ

-2ايفضرٟ. إعزار ايربْاَر ايرتبٟٛ  - َؤؽضات ايتعًِٝ ٚايتعًِ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ ايتؾدٝط ٚايتكِٝٝ. -2اإلساي١. 

َؤؽضات ايب١٦ٝ اييت ٜٓفش فٝٗا  جتٗٝظات ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ املٓٗاز.

 ايربْاَر

 املٛار ايتع١ًُٝٝ. -2ايب١٦ٝ املار١ٜ.  -1

 -2َؤٖالت ايعاًَني يف ايربْاَر.  -1 ايعاًَني يف ايربْاَر إعزار َعًِ صعٛبات ايتعًِ ٚتطٜٛضٙ

 ايتطٜٛض ٚايتزصٜب املٗين.

 
بحث طو لدالرين  يلا ح ل ينلمد لبثمد ث جي لبح د ا  لط دالبثط قد جللللليا لب ريأ ل

بزبهد لبحديصلثلا هدنللللليم قلبحلقنلمد لا  ةلبم ث جي لي يد ا ليذحد لدب ًثد لح نداب لللل
ياددد لا ادددحلبحث طوددد لالددد ملادددعلبح لددد يج ليذحددد لحالبثمددد ث جي لاديهددد لللللللللللا ددده.

لالدد يةةلري ثقدديباددالحدقلدقددنيليبدلدقدد  لحبقدداليدد الاقدد طلييهدد لجياددا الطدددتلللللل
بزبدمالبحل دق لمد لبشب ا  لبد  ا لح جاقي اللاق ق لبثمد ث جي لبحوددق لػبقدالللل
فقهددد لبحث طدددالبدلدداددد  لا   دددهلادددعل دددجتلبثادددجعلمدددد لبح ددديج ليبح  ددد  يالللللللللل
ليكيح لبح ق قلازي  البد ب طلا إل  ف لح تبتلبدي خنيليبحل ادنيل لبحدجي اج.

 مرتية: اخلصائص السيكو 
 ظاهسي لألداة:الصدم ال 

ي دلبحخ  لبدل ق لمدد ل  بةلبحملنقدنيللطقدالا ادحلبحث طود لالدا لبثمد ث جي لللللللل
دددالادد هالليُال3(لضبنقددنيلاددعلبشبدددبةليبدي خددنيلل2اخددد ريه لبحيحقدد لمددد لمدد مل لل

يبحالدد ملليسادد بةل ديهددالفقهدد لاددعلطقددا لا  مددث لبحلثدد  ب للللللبثمدد ث جي لبثاددجعلمددد ل
للا  مدددث لبحلثددد  ب لحندددنلُالددد للري قدددقالبحخدددق ب لبحدقديددد لليريزييددد لللللبحث ددداح ددد بال

لبحث طو لا دجطا  لبح ليايجيه لسا لا سبيالديلبإل  ف لديلبح ث ين.لل

يادد لادد ادبلالددالبدجطادد  لبحدد لدثددا لبحث طودد ليكدديح لالددالبح لدد يج لللللل
دحدد   لسطددد ىللبحث ددق  ليبحدد لمدد  قحل لس ددابجلبثمدد ث جي لاخددد اليقدد اللطقدداللللللللل

بحو جييلحبقالريثد دللل لبحُثل ل2اعلبحف نلريققةلا بي لبحلث  ال االلهدجينق  لس لبحمل
للي لطدديالُا نلقدد لد دداىلجي ددسلبدجطادد لللا لددنلاوددنلا قدد لبحلثدد  ب ليحدد  ك ه لللل

ادأال دي لبحلثد  الللللسط ىلبحملنق   لبحُثل لبحاباالا  ًةلمد لاجطا لل30بحلث  ال اال
لريناب لد لمث ه .

 خلي لألداة:صدم االتسام الدا 

 لما دددده لمددددد لمق دددد للللحد   ددددةلاددددعلودددد  لبثري دددد  لبحدددد ب ديلحجمدددد ث جي للللل
للالدداليالدقد لودلدا  لريلددالادعل د  جلا ي د لبزبثقدنللللللللل13بمد  جمق لاندجيد لادعلللل

                                                           
1

 ارصايك إميإ عبز ر. ع٢ٗ بزٟٚ ٚ عظ٠ عاف١ٝ، ر. ر. ،نٛثض خًف اهلل  ر. ،أفٓإ املال  ر. ؽهض ٚتكزٜض يًُشهُني: 
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 ل(Pearson's Correlation Coefficient) لط ددد  لال ادددنلب ريثددد  لاةمددددالللي
ا ح  ي لبحندق لحدق د لحد لاالمد لم ي لب ريث  لكنلمث  الاعلمث  ب لبثم ث جي ل

بحيصلري  قديلسحقدهلبحلثد  الليريد د لبزبد بيتلبح  حقد لالد اج لبث ريثد  لحندنلضبدد للللللللللل
لاعلبحمل ي لمب لفقه لاعلمث  ب .

 يًُشٛصَع ايزصد١ ايه١ًٝ نٌ ذلٛص ( َعاَالت اصتباط بريعٕٛ يعباصات 3اجلزٍٚ )

 فأقٌ  0.01** راٍ عٓز َغت٣ٛ ايزالي١ 

(لدالادددقالال ادددنلب ريثدد  لكدددنلمثددد  الادددعلبحلثددد  ب لادددالل1ي  دد لادددعلبزبددد يتل ل
(لفأادن لجد ليشدةلس لللل0.03ضبد   لاديث لليمبحد لسطخد هق  لم د لا د دىلبح ثحد ل للللل

لليا  مددث ه لح قدد طلادد لُدمدد  لللتقددالبحملدد ي لودد  لبثري دد  لبحدد ب ديلاددنيلمثدد  ب للل
لح ق مه.لل

 Pearson's Correlation)كقددددد ل لط ددددد  لال ادددددنلب ريثددددد  لاةمددددددالللل
Coefficient)لحد لددداالمدددد لم يددد لب ريثددد  لكددددنلضبدددد لادددعلضبددد ي لبثمدددد ث جي لللللللل 

لا ح  ي لبحندق لحجم ث جي .

 ( َعاَالت اصتباط بريعٕٛ يعباصات احملٛص َع ايزصد١ ايه١ًٝ يالعتبا4١ْدزٍٚ )

 َعاٌَ االصتباط باحملٛص ايعباص٠صقِ  َعاٌَ االصتباط باحملٛص صقِ احملٛص
1 0.790** 4 0.791** 

2 0.869** 5 0.846** 

3 0.878** - - 

 فأقٌ  0.01** راٍ عٓز َغت٣ٛ ايزالي١ 

ٍ
ٚ

أل
 ا
ز

ع
ب
ي
ا

 

صقِ 

 ايعباص٠

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

َعاٌَ 

االصتباط 

 باحملٛص

0.73

2** 

0.639

** 

0.712

** 

0.579

** 

0.701** 

0.720*

* 

0.73

2*

* 

0.666*

* 

0.572

** 

    

ٞ
ْ
ا
ج
ي
 ا
ز

ع
ب
ي
ا

 

صقِ 

 ايعباص٠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

َعاٌَ 

االصتباط 

 باحملٛص

0.650

** 

0.667

** 

0.836

** 

0.773

** 

0.723*

* 

0.732

** 

0.608

** 

0.506*

* 

0.764

** 

0.64

4*

* 

0.608

** 

0.538

**  

ح
ي
ا
ج
ي
 ا
ز

ع
ب
ي
ا

 

صقِ 

 ايعباص٠

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

َعاٌَ 

االصتباط 

 باحملٛص

0.662

** 

0.851

** 

0.734

** 

0.751

** 
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(لدالاقالال انلب ريث  لكنلضبد لاعلبحمل ي لاالبح  يد لل.ي   لاعلبزب يتل 
(لفأاددن لجدد ل0.03بحندقدد لحجمدد ث جي لاديثدد لليمبحدد لسطخدد هق  لم دد لا دد دىلبح ثحدد ل ل

يشددةلس لودد  لبثري دد  لبحدد ب ديلاددنيلضبدد ي لبثمدد ث جي لليا  مددث ه لح قدد طلادد للللللللل
لُدم  لح ق مه.لل

 :ثبات أداة الدزاسة 

بح  بمددد لادددعل دددجتلبمددد ي بقلال ادددنلبحوثددد  لدح ددد للل لبح أكددد لادددعلثثددد  لدمبالل
(لليال محدد لبح يزهدد لCronbach's Alpha (α)كايجيثدد )ل ال محدد لدح دد لكايجيثدد )(ل 

(لادقالالد اج لبحوثد  لدح د لكايجيثد )لحندنلضبدد لادعللللللللل2بح خ ق لييد  لبزب يتل 
لضب ي لبثم ث جي .

 ثبات أرا٠ ايزصاع١( َعاٌَ أيفا نضْٚباذ َٚعاري١ ايتذظ١٥ ايٓضف١ٝ يكٝاؼ 5دزٍٚ )

 ثبات ايتذظ١٥ ايٓضف١ٝ ثبات أيفا نضْٚباذ عزر ايعباصات ذلاٚص االعتبا١ْ

 0.7970 0.8471 9 ايهؾف ٚايتؾدٝط ٚايتكِٝٝ

 0.7524 0.8639 12 إعزار َعًِ صعٛبات ايتعًِ ٚتطٜٛضٙ

 0.8298 0.8445 10 املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ

 0.7599 0.8468 9 ظات ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝٝجتٗ

 0.8942 0.8914 13 ايتغٗٝالت اإلراص١ٜ

 0.8180 0.9552 53 ايجبات ايعاّ

(ليفددةل0.2229(لدالال اددنلبحوثدد  لبحلدد قلمدد تغلطقددالاددد ل للل2ي  دد لاددعلبزبدد يتل ل
(ليفددةلال محدد لبح يزهدد لبح خدد ق للي دديبلل0.2320 ح دد لاق قدد لاددد للدال محدد لكايجيثدد )ل

تندددعلبثم قددد ملمدقهددد ل للليددد تلمدددد لدالبثمددد ث جي لري ق دددالا  يددد لثثددد  لااري لددد للللل
لبح  ثقةلبدق بجييلحد  بم .

 :طسيكة تطبيل االستباىة 
ال لدالريدودحلبحث طو لس لبحشننلبح هد هيلحجمد ث جي لبشب ود لمبلد يةلبزبددمالللللل
 لبشب ا  لبد  ا لحدييصلودلدا  لبحد لداللا ادحلا  ديدده لس لجي دي لسحن يجيقد لللللللل

هقدد لتددالبحثق جيدد  لليادد ل ليذحدد لح  ددهقنلالGoogle Driveمددعلاايددةلااجيدد اجل
س م تلبثم ث جي لس لم ملاعلبدلدقنيليبدلدق  لبحد لريدوددحلبحث طود لس لد اد اهاللللل
يطددوهالمددد لس مدد ل لدلدقدديليالدقدد  لوددلدا  لبحدد لدالليكدديح لبح دبوددنلاددالللللللل
اشا لولدا  لبح لدال لا ي  لبزبثقنليادالجيشالبثم ث جي لليا ليونلحدث طود لل

لبثم ث جي .(لبم ي ا لمد ل13 

 :األسلوب اإلحصائي 
ال زب هدد ل لالدد لتددالبح دددبهالاددعلمق دد لبحث دداليري ايدد لبمدد ي ا  لبحلق دد للللللل

(لحدقل زبدددد لSPSS لطخدددد هق لحدلددددددقلبثي ق مقدددد لل مدددد ي بقلااجيدددد اجلبحددددايقلبإلللا
يذحدد لحد خدددتلمددد لال زبدد  لسطخدد هق لماق دد لحدثق جيدد  لللللللطخدد هق لحدثق جيدد  لبإل

نلبث ريث  لاةمدالحد لاالمد لم ي لب ريث  لكدنللبد دفاالليا ل لبم ي بقلال ا
مثدد  الا ح  يدد لبحندقدد لحملد  دد لليكدديح لحد لدداالمددد لم يدد لب ريثدد  لكددنلضبددد لل
ا ح  ي لبحندق لحدق  ي للكق ل لبم ي بقلال انلبحوثد  لدح د لكايجيثد )ليال محد للللل

ل(لبد دمدددطلبسب ددد ايلبدددددييال بدددداي للليللبد دمدددطلبسب ددد ايلبح يزهددد لبح خددد ق لليل
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يااي ددددد لاددددد اليريدددددنليذبدقدددددنلبح ثددددد يعلدطددددد مصلبثدبددددد  لللللللثعبدددددابالبدلقددددد  صلبي
 ANOVA.)ل

 ىتائج البحح ومياقشتها 
ي  دد يتل  دد لماً دد لحد  دد هجلبحدد لريدوددنللدد لبحث ددالليذحدد لاددعل ددجتلبإلي ادد لللل

 مد لدمئد ه ليا  اش ه ليذح لمد لبح  دلبح  حي 

 :ىتائج التساؤل األول 
ادد ليباددالري ثقددةلالدد يةلبزبدددماللصلجيدد علمددد  لحإلي ادد لمددعلبح  دد ةتلبحيتليبحدديل

بحل دقدد ل لبشبدد ا  لبد  ادد لحددييصلوددلدا  لبحدد لدالاددعلييهدد لجياددالالدقددقهال للللل
بجملدد ث لبح  حقدد  لبحنشددفليبح شدديق ليبح  قددقالليسمدد بملالدددالوددلدا  لبحدد لداللللللللل

 ؟يري ديا لليبد   جلبح لدققق لليدبهقزب لبحثقئ لبح لدققق لليبح  هقج لبإلمب ي 

يباالري ثقةلال يةلبزبدمالبحل دق ل لبشب ا  لبد  ا لحدييصلودلدا  لللليدلاف 
 لبحدد لدالاددعلييهدد لجياددالبدلدقددنيليبدلدقدد  ل لبحنشددفليبح شدديق ليبح  قددقالللللللللل

ثمددد ي ا  لدفدددابمللليبحاريدددالليبثعبابفددد  لبدلق  يددد للط ددد  لبد دمددد   لبسب ددد اق 
ييد ة لبح  د هجلكقد ليد د ه للللللبحنشفليبح شديق ليبح  قدقاللمد لمث  ب للبحث ا

لبزب يتلبح  حي 

اخلزَات املكز١َ يشٟٚ صعٛبات ايتعًِ َٔ ٚد١ٗ ْعض  يفاجلٛر٠ ايعامل١ٝ  َعاٜري تطبٝل ( ٚاقع6) دزٍٚ

 اجملاالت اييت ٜكٝغٗا ايبشح:َعًُِٝٗ يف 

املتٛعط  ايُبعز ّ

 احلغابٞ

االحنضاف 

 املعٝاصٟ

املتٛعط 

 املٛطٕٚ

 ايرتتٝب

 4 2.35 3.5 21.16 ايهؾف ٚايتؾدٝط ٚايتكِٝٝ  1

 3 2.47 4.68 29.71 إعزار املعًِ ٚتطٜٛضٙ 2

 2 2.51 3.6 25.1 املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ  3

 1 2.53 3.96 22.81 جتٗٝظات ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ  4

 5 2.33 5.57 30.32 ايتغٗٝالت اإلراص١ٜ  5

 2.43 18.05 129.1 ايزصد١ ايه١ًٝ يٛاقع تطبٝل َعاٜري اجلٛر٠ ايعامل١ٝ 
(لدالبح  ي لبحندق لحدبادالري ثقدةلالد يةلبزبددمالبحل دقد لللللل2يي   لاعلبزب يتل 

حدي ا  لبد  ا لحييصلولدا  لبح لدالادعلييهد لجيادالالدقدقهالط دالبد دمدطللللللل
بزبهددملل(لج لي تلمد لب ري  علم ي لبد  ا  للياد ليلددملذحد لس لللل1..9بددييال يل 
بزبهدد  لبدل قدد لادد ح لدقالح دددفةلريلدددقاليدددحلبط ق يدد  لبح دثدد لذيصلللللبحدد لريثدديل 

يا لب  د حل ي لبح  قي لااللولدا  لبح لدالييابميلبح اي لبح امي لانيلبح دث .
(لطقدددالك جيدددحلجي قيددد لبح  يددد لبحندقددد لل9032جي قيددد لم بمددد ل م قددددصليبحخدددق مصللل

 يبلبث د جالس للل(لليا ليلدم0829حخال ملا دم  لف  لاد لا دم ه لبسب  ايل 
ب دددد جالبسبدددد يملبدن جيقدددد لحد  بمدددد لاددددال دددديبلبحث ددددالطقددددالدالم بمدددد ل م قدددددصللل

(ل لري ثق هدددد ل لادددد ب طلبح  دحدددد لبدثندددداالادددد ح ماللكقدددد لداللللل9032يبحخددددق مصلل
ث  جالااي  لري ثقةلدمبالبح  بم لدثال لب  جالبح  قي لطقالدال ي لبح  بم ل

باجلبديخخدد لحددييصلوددلدا  لبحدد لدالاددعللللبم قدد  ل لري ثقددةلبد قدد طلمددد لبحدددللل
ادعل دجتلبزبد يتلبح د اةلرياهدالدبهقدزب لبحثقئد لللللللليل جتليي  الكنلااجيد اجلا هد .لل

( لي ددديبليلدددنلدالالدقددديللل9.21بح لدقققددد ل لبح ريقدددالبحمدددد لمب دمدددطلاددددييال لللل
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وددلدا  لبحدد لداليددايالا  ا دد لدبهقددزب لبحثقئدد لبح لدقققدد لدلدد يةلبزبدددمالبحل دقدد للل
قدد لليادد ليلدددملذحدد لس لبك  دد ةلالدقدديلوددلدا  لبحدد لدالاديدددملبافدد للا  يدد لم ح

اخدد م لطبخخدد لحددييصلوددلدا  لبحدد لداليذحدد لحخددلدا لبسبخدددتلمدقهدد لمدد ما للللللللل
لييلنل يبلدالييدملباف لبدخ م ل دلبح الا ح  ث لحدقلدا.

ياد لريشددةل ددي لبح  قيدد لديً دد لس لادد ىل  دد لبدلدقددنيلمددعلبزبهدددملبدثييحدد لاددعللل
لري اددقالبحثقئدد لبح لدقققدد ليري لقددنلبحثقئدد لبح شدد  كق للكدديح لري دد يصلللللللَاثدددهال 

بح ا لبح لدققق ليبحديصليلددملح دق الييددمل د ا  لري د قلحد دثد لذيصلودلدا  للللللللل
بحدد لدال ندد هالاددعلبح  دد قلبح  بمدديلليريددأرييل ددي لبح  قيدد لا ل   دد لادداللجي قيدد للللللللل

ولدا  لبحد لدالل(ليبح لدح   لس لم قل   لالدقيل9030م بم ل ا  ي  ليبحشهاصلل
لمعلدبهقزب لباالبدخ م ليبح لري   الس لادبكث لبح  د ليبح   نيلبد  قا.

 لُال لدبهقزب لبحثقئ لبح لدققق لي ةلا  لي  يلبحدجي اجل لاقئ لااؼب لي ا د لل
 لبداريث لبحي لج ليلنلب ري  علم ي لا  ا  دهلدلد يةلبزبددمالبحل دقد  لياد ليلددمللللللل

اخدد م ل  ودد لاخددلدا  لبحدد لدالجدد ليثلددالبحابطدد لدلددداللللذحدد لح يخددق لبافدد ل
بددددب مللوددلدا  لبحدد لداليا ح دد حيلح جاقددي للي لبداريثدد لبح ددةالكدد الا دد لك  يدد للل

 لي مبد ليايدال ديبللللبسبددبطلبد لد مالللضب كد البح لدققق لاعلطقالبحنقق ليبح  ددعليل
  ال لري ددددعلحخدددلدا لريددددفةلبحيهدددزالبإلحن يجيقددد لبسب يوددد ل لبدددد ب طليبحددد لري دددلل

لبح لدقالاشننلكثة.

(ل9.23 لبح ريقالبحود جييلحخالد مليد ةلُالد لبد د  جلبح لدقققد لمب دمدطلاددييال لللللللل
ي دديلجي قيدد لا   ادد لح  قيدد لدبهقددزب لبحثقئدد لبح لدقققدد للادد ليلدددملب ري دد علم يدد لللللللللللل
بجي ثدد  لبدلدد يةلس لا  مدد لبدلدقددنيلالدد قلط يدد لبح ددج لذيصلوددلدا  لبحدد لدالس لل

 ال خقًخ للي لبح ئد للسذليد الرينققدفلبدد هجلبح  بمديلبشبد  لا ح دثد للللللللا   جلال
بحلددد مينيلادددعلَاثدددنلالددددالودددلدا  لبحددد لدالط دددالاددد  ب ليبط ق يددد  لبح  حدددالليلللل

(لبحدد لدظهددا لجي  هيهدد لداليباددال9032رب دددفل ددي لبح  قيدد لاددالم بمدد ل اددنلمحدد للل
 يد لا دمد  لجد للللبحدباجليبشب ا  لبد  ا لحد دث لذيصلولدا  لبح لدالي ةلا 

ليلنلريدبفالاتحاب ل ثطلبزبدمالاخد الا دم  .

 [بد هد جلريلددقالبدهد  ب لبحم مدق لللللل لُال لبد   جلبح لدققق لي ةلبحث   ي  قع

(ل لبداريثدد لبحي لاددعلطقددالري ثق ددهلدلدد يةلبزبدددمالل]بح ددابةاليبحن  ادد ليبحاي  ددق  
دال دديلرينققددفلد دد  جلبح دثدد لللبحل دقدد  ليادد ليلدددمل دديبلحندددالا دد  جلوددلدا  لبحدد للللل

لبحل مينيلا اي  لري  مدالاد  الكدنلا حداللداد ل لبداريثد لبح دةالكد الا د لسمد بملللللللللل
 لياد ليايدالللبحدجي اجلبح ادصلبح امصلحد  حالادعلاثدنلفايدةلا لد ملبح يخخد  للللل

ذحدد لحلدد قلريدددفالتقددالدم دد ةلبح ايددةلبد لدد ملبح يخخدد  لاددعلد خدد هيلمدددالللللللللل
االيبة اللج لػبدلبدلدالمد لسم بملبحدجيد اجللبح  سليد خ هيلبح  ةليبح ي 

لبح ادصلبح امصلسا لاشننلا  املديلاالا يالبد  م ليبداح لبح جايليبحدبح يع.

 لبح ريقددالبحو حددالحخالدد مليدد ةلُالدد لسمدد بملبدلددداليري ددديا لمب دمددطلاددددييالللللللللل
إلمدد بم ال(لليلادد لريلدددمل ددي لبح  قيدد لس ل  دد لبدلدقددنيلمددعلبزبهدددملبد  ادد للل2..9 
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يري ددديا الليس ل دددلبحدددميلبدهددنلحدد يهاللسذلسالالددالبح  دداب لري لدددةلا دهدد  ب للللللللل
بده ق لبح لي  الاه لالدالذيصلولدا  لبح لدالليري دبفةل ي لبح  قيد لادالجي قيد لللل

(ليبح لدح   لس لبا جكلالدقيلولدا  لبح لدال9032م بم ل بحث  ليبحلث بزبث  لل
كثةال لالق  صلبح ي قطلبح   ي ديليبح  قدقالفققد ليد ةلللللبدل يةلبده ق لا  ي ل

لا  ي لا دم  ل لا ق لبدل ية.

 لُالدد لسمدد بملبدلددداليري ددديا لكدد ال لبداريثدد لبحي ل لم يدد لا  ا دد لالدد يةللللل
بدلدددددالمبلدددد يةليد جاقدددد  لبحلقددددنلبدهددددنلثربدددد ذلبح دددداب ب لللبزبدددددمالا دددد لبح ددددزبق

ذحد لس لبإلمد بملبد  مدالدلدقديلودلدا  لبحد لداليللللللل ليا ليلددمللبح لدققق لبد  مث 
ييدملجيا قلا  ةح لا جيدجيق لج لػبلنلبدلدالدكوالطاًود لمدد لري ثقدةلبإليدابةب للللل

ي ددددفالجياددد قلطددددبفزلح شددديقالللبح ددددقق للداددد ل لبداريثددد لبح دددةالف ددد ليددد ةلا ددد ل لللل
يندددالل( ليريدداىلبحث طودد لسان جيقدد لدالبحلدد ادنيلحدقشدد  ك ل لااجيدد اجلبح  ددديالبدهددنل

ذح لا ثالم قليميلبزبه  لبدل ق لا ح لدقالاأثالبسبدبفزل ليي مالبحدثةلحدقه د لل
يبح ليلعبدلبح  ددياليبحث دالمدعلبزب يد ل ل دي لبده د لمدلًق ل لري د يالبحف دنلللللللللل

لحد دث لذيصلولدا  لبح لدا.

كقدد لكدد الُالدد لبحنشددفليبح شدديق ليبح  قددقال لبح ريقددالبحاباددالاددعلبحالدد ملللل
(لليرياهال ي لبح  قي لري د اةلالد يةلبزبددمالبحل دقد لاشدننلللللل9.12ييال مب دمطلاد

ااري دددالادددالبشبددد ا  لبد  اددد لحدددييصلودددلدا  لبحلددددال لاددد ب طلبزبثقدددنلليريددداىلللللل
بحث طوددد لدالب ري ددد علم يددد لا  ا ددد ل ددد ا  لبح شددديق ليبح  قدددقالدلددد يةلبزبددددمالللل

اجلبحلجيقد لليبحد لللبحل دقد لاد ليلددملس لالافد لبدلدقدنيليبح اددينيلاأ ققد لبحددبلللللللل
ريثدد دلا ح شدديق ليبح  قددقالبح دددقا لطقددالسجيددهلبحدمددقد لبحم مددق لح   يدد لد دقدد للللل
بح  حددالشبدد ا  لوددلدا  لبحدد لدالاددعلمدد اه لليمدقددهلفدد الريخدد ق هالاشددننلبددةلللللللل

لا  مالا ليتمصلس لاش كنلكوةال لبد   ثن.

(لطقددال9032يرب دددفل ددي لبح  قيدد لاددالبح  قيدد لبحدد لريدوددنلسحقهدد ل دادددلجيقدد الللللل
دي  حلم بم هلييدملاشنج لريدبيهلدفدابملبحلق د لري لددةلا إلط حد ليبح  قدقاللياد للللللل
يايال يبلبث  جالس لدالمق د لبحث دالبسبد حيلادعلالدقديلودلدا  لبحد لدالمبد للللللللل
ػبلدهالدكوالالاف لاأم مق  لياا لبح  ققالبد ددا لدا لمق  لبحث دال لم بمد للل

بح لدددقالبحلدد قليالدقدد  لوددلدا  لبحدد لدالللللل(لف ندجيددحلاددعلالدقدد  لللل9032 دادددلجيقدد اللل
يادد ياب لبددد ب طلليكدديح لادد ليندددالا ددثالب دد جالطيددالبحلق دد لاددنيلبحث دداللللللل

ل(لالدق ليا ياا.209(لطقالادقحلمق  لبح  بم ل 9032بسب حيليم بم ل دادلجيق الل

ادددعلُالددد لبحنشدددفليبح شددديق ليبح  قدددقاليددد ةلا ددد ل يددد البثط  ددد ظلاددد ح  ايالللل
ا(ل لبداريث لبحي لاعلطقالم ي لا  ا  هلدلد يةلبزبددمالللبح ه هيل لمينلبح  ح

بحل دقدد لليادد ليلدددملذحدد لح ققدد لبثط  دد ظلا ح  دد  ياليذحدد لم دد لبسب يدد لسحقهدد لللللل
لا   ثد  لييميلبح  هقنيلمد لبحدجي اجلايح .

يا  قيد لا   ادد ل لبح ريقددالبشبد اسلكدد الُالدد لبح  دهقج لبإلمب يدد لمب دمددطلللل
يلنلدالم ي لا  ا  ل يبلبحثل لدل يةلبزبدمالبحل دق لي ة ل(ليبحيصل9.11ادييال 
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ا  يددد لا دمددد  لي ددديلبحادددنلادددعلاق هددد  لياددد ليددد تلذحددد لمدددد لدجيدددهلي ثقددديلييددد ماللل
بح  دددهقج لبإلمب يددد ليبح دددليلح   دددق ه ليا ح ددد حيليددد لنسلدثدددالبح   دددنيلمددددد للللللللل

لبشب ا  لبد  ا لحييصلولدا  لبح لدا.ل

(لبحدد لدظهددا لل9030 قيدد لم بمدد ل بحل يدد لللك جيددحل ددي لبح  قيدد لا دبف دد لاددالجيلل
ييدملممالاعلاثنلاد ياصلبدد ب طلدلدقديلودلدا  لبحد لدالا  يد لا دمد  للياد للللللللل
ريلددمل دي لبح  قيد لس ليمديلبإلمب الاأ ققدد لااجيد اجلودلدا  لبحد لداليبحمدسلبحدد للللللللل
ريث دد لمدقهدد لليكدديح لري دد يالبزبهدددملبدثييحدد لاددعلاثددنلالدقدديلوددلدا  لبحدد لدالللللل

لدا  لبح ليدبيهدجيه لملًق ل لري  يالبد مالبحلدقق لا ح اي د لبحجي داللليري  يالبحخ
دجياقدد لط ددةلبح دديج لبح دداي لبح  ادد لحدثق جيدد  للللح جاهددالليادد ليدد ةلا دد لري دد ياللل

 لبح ريقالبحمد لي يبليلنلب ري  علم يد لللبحشيخق ليبدلددا  لبشب و لا ح  حا
مب الاأ ققد لبحمل فاد لمدد للللا  ا  ل يبلبحث د لحدقلد ية لياد ليلددملذحد لحددميلبإللللللل

ماي لبدلددا  ليبحثق جي  لبحشيخق لحد  حالكدجيهلدط لبح جاق  ل لبحلقدنلاداللل
لذيصلولدا  لبح لدا.

فققدد ليدد ةلا دد لربخددق لاقزبجيقدد لحددجيدد اجل لبداريثدد لبح ددةالجدد لادد ليلددنللللللللل
 للاخددد لبث  قدد قلا حثقئدد لبد ميدد ليا  دثدد  لبحدجيدد اجلبشب ودد لاددعلبح  طقدد لبد ميددلللل

ي يبليد مدبلحدلقدنلمدد لييد مالبث  قد قلا يخدق لبدقزبجيقد  لحددجيد اجلادعلطقداللللللللللل
لبإلم بمليبح يهقزليبحخق جي ليبح  ديا.ل

(لدالNaheed & Mohsin, 2018يادد لدظهددا لجي دد هجلم بمدد لجي  قدد ليضب ددع للل
بح ق مالبحك متق لديلبإلمب الريدلالميً بل هقً  ل لذب نيليددمالبح لددقا لجد ليلدنللللل

 لدالبإلمب ال يلطيالبحم طلبح لري دملبح لددقاليبح د هقنيلفقدهلساد لحديددماللللللحدث طو
يبإلري  الديلحد لدقالبح د قنلبحيصلثليلدملا ح  الحدق لدالسثلاددقجللفل د ا لريددفالللل
بإلمب البح يهقزب لبد  مث ليبحثقئ لبحمل زالحلقنلبدلدداليريلددالبح  حداليريلقدنلمدد لللللل

  مد لفهديبلط ًقد لي د م لبدلددالمدد لبحلقدنلاابطد للللللللل دةل يعلبح ل يالانيلدم د ةلبدل
ري اد ليطداليم دد ةلليمدد لبح  دقالكدقدد لك جيدحلبلقئد لبإلمب يدد لريلقدنلمدد لييدد ماللللللللل
دمث ةلبدلداليريوثقطل ق هليم قلريدفةلا  دث  لمقدهلف البدلدالمقديألس لبحلقدنلل

لبحجيقلاالبح دث لح يه.لثليثيتلبزبه بح  دق صلحبقال

        :ىتائج الفسض األول 

ثلريديدد لفدداي لذب لمثحدد ليحد أكدد لاددعلودد  لبح ددا لبحيتليبحدديصلجيدد علمددد  ل
سطخدد هق لاددنيلبدلدقددنيلبحدديكد ليبإلجيدد ثل لذب يدد لم يدد لري ثقددةلالدد يةلبزبدددمالللللللل

لبحل دق ل لبشب ا  لبد  ا لحييصلولدا  لبح لدا.

قددم نيل لبحديكد للللل لط د  لبح داي لادنيلبجمللللبح ا  يبلو  لعلاليحد أك 
بزبدددمالبحل دقدد لمددد لبشبدد ا  لبد  ادد لللالدد يةذب ددةلادد ىلبإلجيدد ثل(ل لا قدد طلل–

(لجي ددددد هجلبح  دقدددددنل2حد دددددج لذيصلودددددلدا  لبحددددد لداليدال م ددددد لليد ددددد ليددددد يتل ل
ل.يرينلابإلطخ هيلا م ي بقلدمدد لا 
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اجلٛر٠ ايعامل١ٝ ع٢ً اخلزَات  َعاٜري( يزالي١ ايفضٚم بني صتب اجملُٛعات ع٢ً َكٝاؼ z( قِٝ )7دزٍٚ )

 إْاخ( –َتػري اجلٓػ )سنٛص  بٓا٤ً ع٢ًاملكز١َ يًطالب سٟٚ صعٛبات ايتعًِ َٔ ٚد١ٗ ْعض َعًُِٝٗ 

 دلُٛع ايضتب َتٛعط ايضتب ايع١ٓٝ اجملُٛع١ املتػريات
 (zق١ُٝ )

َغت٣ٛ 

 ايزالي١
ايهؾف 

 ٚايتؾدٝط 
 197.5 19.75 11 ايشنٛص 

-1.61 
ال تٛدز 

 رالي١
 298.5 14,21 20 اإلْاخ

 إعزار املعًِ
 162.5 16.55 11 ايشنٛص 

-0.107 
ال تٛدز 

 رالي١
 333.5 15.25 20 اإلْاخ

املٓاٖر 

 ايتع١ًُٝٝ 

 136 13.6 11 ايشنٛص 
-1.021 

ال تٛدز 

 رالي١
 360.03 17.14 20 اإلْاخ

جتٗٝظات ايب١٦ٝ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 178 17.08 11 ايشنٛص 
-0.777  

تٛدز ال 

 رالي١
 318 15.14 20 اإلْاخ

ايتغٗٝالت 

 اإلراص١ٜ 

 184.5 18.45 11 ايشنٛص 
-1.038 

ال تٛدز 

 رالي١
 311.5 14.83 20 اإلْاخ

 ايزصد١ ايه١ًٝ
 172 17.2 11 ايشنٛص 

-0.508  
ال تٛدز 

 رالي١
 324 15.4 20 اإلْاخ

بزبددمالبحل دقد للللال يةطخ هق  لانيلس(لم قلييدملفاي لمبح ل2ي   لاعلي يتل 
بدي د دد ليادد ىلري  ا هدد لاددالبشبدد ا  لبد  ادد لحد ددج لذيصلوددلدا  لبحدد لدالاددعلل

لل.سجي ثل(ل–ييه لجياالالدققهالاقالبح االمعلبزب سل لذكد ل

يادد لريايددال ددي لبح  قيدد لس لريشدد اهلبشبدد ا  لبد  ادد لاددعلاثددنلييب البح لدددقاللللللللل
طد اللد للكقد ليايدالذحد لس للللللد ب طلبحث نيليبحث د  ليكديح لييددملالد يةلادلللل

  ددد لبدلدقدددنيليبدلدقددد  لمدددد لطددد لمددددبةلمدددعل دددي لبشبددد ا  ليا  ا  هددد لدلددد يةلللل
لبزبدما.

(لمددددد لري قددددقال9032يري  دددد اةل ددددي لبح  قيدددد لاددددالجي قيدددد لم بمدددد ل بسبدددددي يلللل
بشب ا  لبح ادي لبد  ا لحد دثد لادعلذيصلودلدا  لبحد لداللطقدالدظهدا لجي قيد لللللللل

نيلري قدقالبدلدقدنيليبدلدقد  لحديد ا  لبح اديد للكقد لللللللفداي لادلللمد قلييددمللبح  بم ل
(لمد قلييددملفداي لريلدزىلدد قةلبزبد سل لبدب  د  للللللللل9032دظها لم بم ل بحلقدد،لل

الدقيلبداطد لبحم مق لعبددلريدظقدفلبافد لاخد م لبحد لدال لبسبد لادعلبدشدنج للللللللل
لبح لدقق .

        :ىتائج الفسض الجاىي 
 لثلريديد لفداي لذب لمثحد للللحديصلجيد علمدد للليحد أك لاعلو  لبح ا لبحود جييليبل

م بمدد  لمدقدد (ل لذب يدد لم يدد لللل-سطخدد هق لا دد ًةلمددد لات ددنلبدلدددال اندد حد يدطللل
 ري ثقةلال يةلبزبدمالبحل دق ل لبشب ا  لبد  ا لحييصلولدا  لبح لدا.ل

يحد أكد لادعلود  لبح دا لل لط د  لبح داي لادنيلبجملقددم نيلط دالادد قةلللللللللل
م بمد  لمدقد (ل لا قد طلاد ىلذب دةللللللل–د يدطلولدا  لريلدداللبدت نلبحلدقيل ان ح

الددد يةلبزبددددمالبحل دقددد لمدددد لبشبددد ا  لبد  اددد لحد دددج لذيصلودددلدا  لبحددد لداللللللللل
ل(لجي  هجلبح  دقنلبإلطخ هيلا م ي بقلدمدد لا اليرين.2يدال م  لليد  لي يتل 

بزبددمالبحل دقد للللال يةطخ هق  لانيلس(لم قلييدملفاي لمبح ل2ي   لاعلي يتل 
لبدي د  ليا ىلري  ا ه لاالبشب ا  لبد  ا لحد ج لذيصلولدا  لبح لدالاعل
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( يزالي١ ايفضٚم بني صتب اجملُٛعات ع٢ً َكٝاؼ َعاٜري اجلٛر٠ ايعامل١ٝ ع٢ً اخلزَات z( قِٝ )8دزٍٚ )

 ايعًُٞاملكز١َ يًطالب سٟٚ صعٛبات ايتعًِ َٔ ٚد١ٗ ْعض َعًُِٝٗ بٓا٤ً ع٢ً املؤٌٖ 

 دلُٛع ايضتب َتٛعط ايضتب ايع١ٓٝ اجملُٛع١ املتػريات
 (zق١ُٝ )

َغت٣ٛ 

 ايزالي١
ايهؾف 

 ٚايتؾدٝط 
 374 15.58 24 بهايٛصٜٛؼ 

-0.577 
ال تٛدز 

 رالي١
 122 17,43 7 رصاعات عًٝا

 إعزار املعًِ
 360 15.02 24 بهايٛصٜٛؼ 

-1.12 
ال تٛدز 

 رالي١
 135 19.36 7 رصاعات عًٝا

املٓاٖر 

 ايتع١ًُٝٝ 

 365 15.23 24 بهايٛصٜٛؼ 
-0.880 

ال تٛدز 

 رالي١
 130 18.64 7 رصاعات عًٝا

جتٗٝظات ايب١٦ٝ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 372 15.5 24 بهايٛصٜٛؼ 
-0.577  

ال تٛدز 

 رالي١
 124 17.71 7 رصاعات عًٝا

ايتغٗٝالت 

 اإلراص١ٜ 

 375 15.85 24 بهايٛصٜٛؼ 
-0.403 

ال تٛدز 

 رالي١
 120 15.4 7 رصاعات عًٝا

 ايزصد١ ايه١ًٝ
 369.5 18.07 24 بهايٛصٜٛؼ 

-0.886  
ال تٛدز 

 رالي١
 128.5 15.4 7 رصاعات عًٝا

يا لريلدمل ي لبح  قي ل لييه لجياالالدققهالاقالبح االمعلا قةلبدت نلبحلدقي
بشبد ا  لبد  اد لللس ل   لبدلدقنيلاعلط اديلبحثن حد يدطليبح  بمد  لبحلدقد لمدعلللل

يا  ا  هددد لدلددد يةلبزبددددماللكقددد لريلددددملس لريشددد اهلبدل قددد  لبحلدققددد ليبح ددد  يالللللل
ليبإلحابالمدقها.

(لبحدد لدظهددا لمدد قل9032 ددي لبح  قيدد لاددالم بمدد ل بحلثدد بحج لي  دداياللليري  ددة
ييدددملفدداي لريلددزىلددد قةلبدت ددنل لادد ىلبادد جكلالدقدديلبدداالبدخدد م لحدن  يدد  للللللل

هددددد لجيادددددا اللفققددددد لب  د دددددحلجي قيددددد لبحث دددددالادددددالم بمددددد لللللللبح لدقققددددد لادددددعلييل
(لبح لدظها لييدملفاي لريلزىلد قةلبدت نلحخ البدت نلبحلدقيلل9032 بحلقد،ل

بح  بم  لبحلدقد ل لبدب  د  لالدقديلبداطدد لبحم مدق لعبددلريدظقدفلبافد لاخد م لللللللللل
ل.بح لدال لبسب لاعلبدشنج لبح لدقق 

        :ىتائج الفسض الجالح 
 لثلريديدد لفدداي لذب ليحد أكدد لاددعلودد  لبح ددا لبحو حدداليبحدديصلجيدد علمددد للللللل

مثح لسطخ هق ل لم ي لري ثقةلالد يةلبزبددمالبحل دقد ل لبشبد ا  لبد  اد لحدييصللللللل
 ولدا  لبح لدالانيلبدلدقنيلا  ًةلمد لم دب لبشبدا.

اللل لط   لبح اي لانيلبجملقدم  لبحوجثلط حد أك لاعلو  ل يبلبح ا 
دكدددلل–مدد دب لل30مدد دب لس لل2اددعلل–مدد دب لل2ادد قةلبشبدددالبحلقدقدد ل داددنلاددعل

بزبددددمالبحل دقددد لمدددد لبشبددد ا  لللالددد يةذب دددةلليبادددامددد دب (ل لا قددد طلل30ادددعل
(لجي د هجلبح  دقدنللل2بد  اد لحد دج لذيصلودلدا  لبحد لداليدال م د لليد د ليد يتل للللللل

لدب  .لبإلطخ هيلا م ي بقلدمدد لذبدقنلبح ث يعلدط مصلبث

الدداللل(33 ل دسلمد دب للادعللاد لم ملبدلدقنيليبدلدقد  لبحدييعل ددريهالدادنلللللي
ادعل دسلمد دب للللدمدد للاد لم ملبدلدقنيليبدلدقد  لبحدييعل ددريهاللللكق ليالدق لل

اددد لمدد ملبدلدقددنيليبدلدقدد  لبحددييعللل لطددنيلالددداليالدقدد لللل(33 لس لمشددالمدد دب ل
للدق  .الدقنيليال(2 ل دريهالدكوالاعلمشالم دب 
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اجلٛر٠ ايعامل١ٝ ع٢ً اخلزَات املكز١َ يًطالب سٟٚ  َعاٜري( يزالي١ ايفضٚم ع٢ً َكٝاؼ z( قِٝ )9دزٍٚ )

 .اخلرب٠ ايع١ًُٝ بٓا٤ً ع٢ًصعٛبات ايتعًِ َٔ ٚد١ٗ ْعض َعًُِٝٗ 

دلُٛع  اجملُٛع١ املتػريات

 املضبعات
َتٛعط 

 املضبعات

رصدات 

 احلض١ٜ

ق١ُٝ 

F 

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

ايهؾف 

 ٚايتؾدٝط 
 2 14.89 29.79 بني اجملُٛعات

1.23 

ال تٛدز 

راخٌ  رالي١

 اجملُٛعات

338.404 12.09 28 

 30  368.194 ايهًٞ

 إعزار املعًِ

 2 25.92 51.84 بني اجملُٛعات

1.102 

ال تٛدز 

راخٌ  رالي١

 اجملُٛعات

658.54 23.52 28 

 30  710.38 ايهًٞ

 املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ 

 2 6.45 12.89 بني اجملُٛعات

0.488 

ال تٛدز 

راخٌ  رالي١

 اجملُٛعات

377.82 13.49 28 

 30  390.710 ايهًٞ

 جتٗٝظات 

 ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ 

 2 23.78 47.57 بني اجملُٛعات

1.57 

ال تٛدز 

راخٌ  رالي١

 اجملُٛعات

423.27 15.12 28 

 30  470.84 ايهًٞ

ايتغٗٝالت 

 اإلراص١ٜ 

 2 12,93 25.87 بني اجملُٛعات

0.401 

ال تٛدز 

راخٌ  رالي١

 اجملُٛعات

904.91 32.32 28 

 30  930.77 ايهًٞ

 ايزصد١ ايه١ًٝ

 2 138.97 277.94 بني اجملُٛعات

0.411  

ال تٛدز 

راخٌ  رالي١

 اجملُٛعات

9500.77 339.31 28 

 30  9778.71 ايهًٞ

بزبددمالللالد يةلم قلييدملفاي لذب لمثحد لسطخد هق لادنيللللل(2اعلبزب يت ي   ل
بحل دق ليا ىلري  ا ه لاالبشب ا  لبد  ا لحييصلولدا  لبح لدالاعلييهد لجياداللل

ل30مدد دب لس لل2اددعلل–مدد دب لل2 قةلبشبدددالبحلقدقدد ل داددنلاددعللليف  دد لدددلالدقددقهال
 لبحلق ددد لاددد   جالي ددديبليلدددنل  ثدددنلبمددد ي ا لمددد دب (ل30دكددددلادددعلل–مددد دب ل

ل. دريهاللياثدتلبح ا لبحخ اص

يري  ددالبحث طودد ل ددي لبح  قيدد لاددأالب دد جالمدد دب لبشبدددالثليددتثال لا دد دىللللل
ري  يالبدلدقنيلحدي ا  لبد  ا لاعلطقالبإلػب اق  لديلبح دثق  لمدبةلَكُودا لديلل

لديً دد لتياددعلبدقنددعلدالريشددةلجي قيدد ل دديبلبح ددتبَادلددحل دددريهال لبدقدد بالبح لدققدديلل
س لريش اهلبثط ق ي  ليبثك   ةلانيلالدقيلولدا  لبح لدالمبي ددفلبشبددب  للل

الا  ا  لال يةلبزبدمالاعلم اه لاعلبدقنعلدجيه لثلذب  جلس لمنيل ثةالسطقال
ل.لح  قققه ليس  لذب  جلدلاف لمقق  لا د  دث  ليييدم  

(ليبحدد لدظهددا لمدد قلل9032 دادددلبحددا للليري شدد اهل ددي لبح  قيدد لاددالجي قيدد لم بمدد لل
ييدددملفدداي لمبحدد لاددنيلفئدد  لب  خ ودديلوددلدا  لبحدد لدالريثًلدد لح دد دب لبشبدددال للللللل

ادالم بمد للللحري  يالاشنج لبح شيق لحد دث لذيصلولدا  لبحد لداللفققد لب  د دللل
(لبحدد لدظهددا لييدددملفدداي لمبحدد لريلددزىلددد قةلبشبدددال لري قددقاللللللللل9032 بسبدددي يلل

لليا لريايداللولدا  لبح لدالاعلييه لجياالبدلدقنيبشب ا  لبح ادي لحد دث لذيصل
(لس لدالم دب لبشبدال لم بمد هلل9032بح  قي لبح لريدودحلل لم بم ل بسبدي يلل

مد دب (ليدكوا د ل  دداللللل2ا قحلس ل   لدا  قلطقالسالداده ل  ددالدادنلادعلللل
اد لللمد  (للكقد لاد لريايدال دي لبح  قيد لس لدالبدلدقدنيلبحادنل ددالللللللللل90دكوالادعلل

ُيخدد ادالادد   جالبحدباددالبحلقددديلمددعلبدلافدد لبح اايدد لبحدد لريد د دد لادددبتلمدد نيللل
لم بم هالج لي  دالياً  لثم قل  لبحدباالبحلقديليا  دث ريهليط ي ريه.ل
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 البحح وتوصياته ومكرتحاته ىتائج ملخص 
ؼب دددصل دديبلبزبددزةلمددد لاديدد لح  دد هجلبحث ددالليدقددهلمددا لح ددالبح دوددق  للل

لةل ي لبح   هج.يبد  ط  ل ل د

 :أوًلا: ملخص ىتائج البحح 
 داليبادددالري ثقدددةلالددد يةلبزبددددمالبحل دقددد ل لبشبددد ا  لبد  اددد لك جيدددحلااري لددد لل

يكد الدكودالبدلدد يةلري ثق  د لدبهقددزب لبحثقئد لبح لدقققد لثددالبد د  جلبح لدقققدد للللللل
ثددالسمدد بملبدلددداليالدد لذحدد لبحنشددفليبح شدديق ليبح  قددقاللفققدد ليدد ةل ل  دداللللل

ل يةلبح  هقج لبإلمب ي ليا لي ة لا  ي لا دم  لمد لمنسلا قد للبح ريقالا
 بحال ملبح لي ة لتقله لا  ي لااري ل .

 بزبدمالبحل دق لبدي د  ليا ىلري  ا ه للال يةطخ هق  لانيلسفاي لمبح لثلريدي ل
اددالبشبدد ا  لبد  ادد لحد ددج لذيصلوددلدا  لبحدد لدالاددعلييهدد لجياددالالدقددقهالللل

 ل.سجي ث(ل–سل ذكد لاقالبح االمعلبزب 
 بزبدمالبحل دق لبدي د  ليا ىلري  ا ه للال يةطخ هق  لانيلسفاي لمبح لثلريدي ل

اددالبشبدد ا  لبد  ادد لحد ددج لذيصلوددلدا  لبحدد لدالاددعلييهدد لجياددالالدقددقهالللل
 .(م بم  لمدق ل–لان حد يدط لبدت ناقالبح االمعل

 ق لبدي د  ليا ىلري  ا ه لبزبدمالبحل دلال يةطخ هق  لانيلسفاي لمبح لثلريدي ل
اددالبشبدد ا  لبد  ادد لحد ددج لذيصلوددلدا  لبحدد لدالاددعلييهدد لجياددالالدقددقهالللل

ل30مددد دب لس لل2ادددعلل–مددد دب لل2 دادددنلادددعلبشبددددالبحلدققددد لاقدددالبح ادددالمدددعل
ل(.م دب ل30دكدلاعلل–م دب ل

 ثاىًيا: توصيات البحح: 
لهد ل ديبلبحث دالف جيلللا  ًةلمد لبثم    ي  لبح لريدودحلسحقه لبحث طو لادعل دجتلل

لريدويلمب ليدي 

 ييددد مالبث  قددد قلا  ثقدددةلالددد يةلبزبددددمالبحل دقددد ل لبشبددد ا  لبد  اددد لحدددييصلللللل
 ولدا  لبح لدال لك ف لبجمل ث .

 دداي السػبدد ملفايددةلمقددنلا لدد ملبح يخخدد  لحد شدديق ل لادد ب طلبح لدددقالللللل 
ةلبحل قلثك ش البسب ث ليري قققه لاشننلو ق ليري  مصلد   ةلبح خ قفلب

 بح دقا.
 اددعل ددجتلللللبحلقددنلمددد لسمدد بملالدددالوددلدا  لبحدد لداليري  يثددهلاشددننلا دد قالللللللل

ط د  لحد ي ب لبح   يثق لددبكث لكنلي ي ل لبجمل تليبدلاف لبزبقد الح دا للل
 بح شيق ليبح   يسليبح  ققا.

 دبهقددزلبافدد لبدخدد م لحبقددالريندددالاقئدد لا  مددث لح دد  يسلذيصلوددلدا  لبحدد لداللللل
 باف لولدا  لبح لدالليدبهقزلبد  دث  لبح ن دحديق لاه .ليا دبف  لاالال ية

 بح  دقددنلاددعلبحمقدد تلبإلمب يدد ليبحد اقدد لبحايريق قدد لدلدقدديلوددلدا  لللبحلقددنلمددد ل
 بح لدا.ل

 ثالًجا: مكرتحات البحح: 
 اقددد طليبادددالبشبددد ا  لبد  اددد لادددعلييهددد لجيادددالبح دثددد لذيصلودددلدا  لبحددد لداللل

  جتلييه لجياالبإلمب ا.دجي  هاليديحق ةلداد  الليكيح لاعل
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 :املساجع 
    (. َؾهالت تؾدٝط ايطًب١ سٟٚ صعٛبات ايتعًِ َٔ ٚد١ٗ ْعض 2016) أبٛ ايضب. ذلُز عُض. -

(، 2)1اختضاصٞ صعٛبات ايتعًِ يف املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ. دل١ً ايؾُاٍ يًعًّٛ اإلْغا١ْٝ. 

91-113. 
َع١ًُ صعٛبات ايتعًِ يف ع٤ٛ َعاٜري  (. إعزار2015أبٛ ايًٝف، ْعُات عبز اجملٝز َٛع٢. ) -

 .66-16،  22، ع7دل١ً ايرتب١ٝ اخلاص١ ٚايتأٌٖٝ: دل١ً ايطفٛي١ ٚايرتب١ٝ، َر .اجلٛر٠
(. املؾهالت اييت تٛاد٘ بضاَر صعٛبات 2016أبٛ ْٝإ، إبضاِٖٝ بٔ ععز، ٚ اجلًعٛر، ٖٝا عجُإ. ) -

دل١ً ايرتب١ٝ اخلاص١ ٚايتأٌٖٝ: . ايضٜاضايتعًِ باملضس١ً االبتزا١ٝ٥ مبزاصؼ ايبٓات يف َز١ٜٓ 

 .261-209،  11، ع3َؤعغ١ ايرتب١ٝ اخلاص١ ٚايتأٌٖٝ، َر
ٖـ(. ايكٛاعز ايتٓع١ُٝٝ يرباَر َٚعاٖز 1422األَا١ْ ايعا١َ يًرتب١ٝ اخلاص١ بٛطاص٠ املعاصف. ) -

 ايرتب١ٝ اخلاص١.

َز٣ تٛافض املعاٜري  (2017.)ايبزص، عبز ايعظٜظ بٔ إبضاِٖٝ، ٚايعبز اجلباص، عبز ايعظٜظ بٔ ذلُز -

اجمل١ً ايغعٛر١ٜ يًرتب١ٝ اخلاص١: داَع١ املًو  .امل١ٝٓٗ ملعًُٞ ايتالَٝش سٟٚ صعٛبات ايتعًِ

 . 41-19،  1، ع3ععٛر، َر
(. ٚاقع غضف َضارص ايتعًِ يًطًب١ سٟٚ 2010بطا١ٜٓ، أعا١َ ذلُز، ٚايؾٗضٟ، خايز بٔ ْاصض. ) -

دل١ً رصاعات ْفغ١ٝ ٚتضب١ٜٛ: . يف املز١ٜٓ املٓٛص٠صعٛبات ايتعًِ َٔ ٚد١ٗ ْعض َعًُِٝٗ 

 .38-2،  5رلرب تطٜٛض املُاصعات ايٓفغ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ، ع  -داَع١ قاصزٟ َضباح 
(. ٚاقع ايرباَر ٚاخلزَات املكز١َ يًطًب١ سٟٚ صعٛبات ايتعًِ يف 2018بين محز، َضعب. ) -

ٕ، األصرٕ: داَع١ آٍ ايبٝت ن١ًٝ املزاصؼ ايٓعا١َٝ يف ع٤ٛ َؤؽضات عبط اجلٛر٠ يف األصرٕ. عُا

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ. 
املؤؽضات ايٓٛع١ٝ يرباَر ايطًب١ سٟٚ صعٛبات ايتعًِ ٚرصد١ (. 2009احلغٔ، ذلُز عًٞ. ) -

. صعاي١ رنتٛصا٠ غري َٓؾٛص٠. اْطباقٗا ع٢ً ايرباَر ايرتب١ٜٛ اييت تكزّ هلؤال٤ ايطًب١ يف األصرٕ

 ١ٝ.ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا. اجلاَع١ األصرْ
(. تكِٝٝ اخلزَات ايرتب١ٜٛ املكز١َ يًطًب١ سٟٚ صعٛبات ايتعًِ يف 2019احلٜٛطٞ، ذلُز َجضٟ. ) -

دل١ً ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ: داَع١ عني . املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْعض املعًُني

 .544- 527،  11، ز20ن١ًٝ ايبٓات يآلراب ٚايعًّٛ ٚايرتب١ٝ، ع -مشػ 
(. َعاٜري دٛر٠ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ يألؽداظ سٟٚ اإلعاق١ ْعض٠ عامل١ٝ 2015ايضَٝح، ْز٣. ) -

 رٜغُرب.31بتاصٜخ   https://cutt.us/E9gtWٚإق١ًُٝٝ. َغرتدع َٔ 

 داَع١ دل١ً . ايتع١ًُٝٝ املؤعغات ت١ُٝٓ يف ايؾا١ًَ اجلٛر٠ َعاٜري رٚص (.2012) أَري. طنٞ، -

 .171 (،28)1 ، ٚايزصاعات يًبشٛخ املفتٛس١ ايكزؼ
(. َغت٣ٛ صعا أٚيٝا٤ األَٛص عٔ اخلزَات 2016ايضدابض٠، صفع١، ٚايعبز اجلباص، عبز ايعظٜظ. ) -

املكز١َ َٔ قبٌ َعًُات بضاَر صعٛبات ايتعًِ مبز١ٜٓ ايضٜاض. دل١ً عٛخ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ، 

 .63-40، 41ع
ــز. )  - ــز، ٚاصــــف ذلُــ ــضف     2010ايعاٜــ ــزاصؼ ملعًُــــٞ غــ ــزٜضٚ املــ ــ٘ َــ ــزعِ ايــــشٟ ٜكزَــ ــت٣ٛ ايــ (. َغــ

املضــــارص ايــــيت ٜٛدــــز بٗــــا طًبــــ١ َــــٔ سٟٚ صــــعٛبات ايــــتعًِ ٚعالقتــــ٘ بزافعٝــــ١ َعًُــــِٝٗ يف           

-85،  4ع ، 1 اآلراب ٚايرتبٝــ١: داَعــ١ ايطـــا٥ف، َــر    -دلًــ١ داَعــ١ ايطــا٥ف     َزٜٓــ١ عُــإ.   

  http://search.mandumah.com/Record/121201َغرتدع َٔ 117
(. َغت٣ٛ صعا أٚيٝا٤ األَٛص عٔ اخلزَات املكز١َ َٔ قبٌ َعًُات 2016ايعبز اجلباص، عبز ايعظٜظ. ) -

 .63-40، 41عبضاَر صعٛبات ايتعًِ مبز١ٜٓ ايضٜاض. دل١ً عٛخ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ، 

ــٛر. )     - ــضٚ، َٓـــــ٢ ذلُـــ ــاٜض٠، عبـــــز اهلل عـــــا ، ٚ عُـــ (. 2018ايعبـــــزايالت، بغـــــاّ َكبـــــٌ دلًـــــٞ، املٗـــ

 َـــز٣ اَـــتالى َعًُـــٞ غـــضف املضـــارص يف عُـــإ يًهفاٜـــات ايتعًُٝٝـــ١ َـــٔ ٚدٗـــ١ ْعـــضِٖ.          
 310-297،  2ع، 45عُـــار٠ ايبشـــح ايعًُـــٞ، َـــر  -ايعًـــّٛ ايرتبٜٛـــ١: اجلاَعـــ١ األصرْٝـــ١   -رصاعـــات 

  http://search.mandumah.com/Record/910493 . َغرتدع َٔ
(. َز٣ تٛافض َعاٜري اجلٛر٠ يف 2017سغ١ْٛ، َإَٔٛ ) آٍ عجُإ، عبز ايعظٜظ، ٚعطٝات، عُض، ٚ -

يف املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْعض َزصعٞ  -بضْاَر ايرتب١ٝ اخلاص١ داَع١ اجملُع١ 

(، 6)10عضب١ٝ يغُإ دٛر٠ ايتعًِٝ ايعايٞ،اجمل١ً اي .ايربْاَر ٚطًب١ املغت٣ٛ ايجأَ املًتشكني فٝ٘

173-193. 

https://cutt.us/E9gtW
http://search.mandumah.com/Record/121201
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(. تكِٝٝ بضاَر ايرتب١ٝ اخلاص١ يف ايطفٛي١ 2016مجٌٝ ذلُٛر. ) ايضُارٟ،&عطٟٝٛ، ٖؾاّ  -

  .837-817(،2)43املبهض٠ يف األصرٕ يف ع٤ٛ املؤؽضات ايٓٛع١ٝ ايعامل١ٝ. دل١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ،
١ تطبٝل َعاٜري إراص٠ اجلٛر٠ ايؾا١ًَ يف املزاصؼ (. رصد2018ايعُضٟ، أمئ، ٚ عط١ٝ، ذلُز. ) -

ن١ًٝ ايبٓات  -ايجا١ْٜٛ مبشافع١ ايُٓاظ. دل١ً ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ: داَع١ عني مشػ 

 http://search.mandumah. َغرتدع َٔ . 44-1، 3، ز19يآلراب ٚايعًّٛ ٚايرتب١ٝ، ع
com/Record/928944 

املضس١ً األعاع١ٝ حنٛ تٛظٝف غضف َضارص ايتعًِ يف  (. اجتاٖات َع2019ًُٞايعُٛش، عش٢. ) -

 أٍاحلز َٔ املؾهالت ايتع١ًُٝٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا طًبتِٗ. صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠. داَع١ 

 ايبٝت. املفضم، األصرٕ.
 (. صعٛبات ايتعًِ. عُإ، األصرٕ: َؤعغ١ ايٛصام يًٓؾض ٚايتٛطٜع. 2009عٛار، أمحز. ) -
(. َعاٜري اجلٛر٠ يًرباَر ايكا١ُ٥ ع٢ً ايفضٌ 2018. )َع١ ْٛصخ ناصٚيٝٓاَعٗز ت١ُٝٓ ايطفٌ ظا -

. http://ectacenterايزصاعٞ. ناصٚيٝٓا ايؾُاي١ٝ، ايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ. َغرتدع َٔ 
org/sig. 

(. تكِٝٝ ٚاقع خزَات ايرتب١ٝ اخلاص١ املكز١َ يًطًب١ سٟٚ صعٛبات ايتعًِ 2012املٓضٛص، ٚعاّ. ) -

 ْعض املعًُني. ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ: داَع١ عُإ ايعضب١ٝ.َٔ ٚد١ٗ 
(. ريٌٝ عُإ اجلٛر٠ ٚاالعتُار األنارميٞ 2009اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًتكِٜٛ ٚاالعتُار األنارميٞ. ) -

 يف املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ )ايٓغد١ املعزي١(. ايضٜاض، املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ.
(. تكِٝٝ بضاَر صعٛبات ايتعًِ باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ يف ع٤ٛ 2009. )ٜعكٛب، عارٍ عبز ايضاطم -

 املعاٜري ايعامل١ٝ هلشٙ ايرباَر. ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفػ ظاَع١ عُإ. عُإ، األصرٕ.
(. اتفاق١ٝ بؾإٔ َهافش١ ايتُٝٝظ يف دلاٍ ايتعًِٝ. باصٜػ، فضْغا: َٓع١ُ األَِ 2003ايْٝٛغهٛ. ) -

 .28ّ ت/171ٚايعًِ ٚايجكاف١.  املتشز٠ يًرتب١ٝ
 (. ايتعًِٝ ايٓٛعٞ اجلاَع إلْٗا٤ االعتعبار. 2010ايْٝٛغهٛ. ) -
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