
فعالية استخدام المعمل االفتراضي في تنمية بعض المهارات العملية في      

الكيمياء لدي طالب شعبة فني معامل بالمدارس الثانوية الزراعية 

 واتجاهاتهم نحو العمل المعملي

 اهيم  عايدة إبراهيم داود إبر

 ة: ـــــــمقدم

يشهه العالههتادلاًههامتال وتكههتالياً؛ ا  كههتا ل
طهههههه ئعةلفت وهههههه ل هههههه لم ههههههت ةلمتههههههتلي تل اهههههه لا

ع اصههههت ةليعالً؛ ا  كههههتلعاما وهههه  لمتههههتلي هههه ل
عاتلخصصهههفيل ههه لم هههت لعالميكههه لعالوتكههه ليمهههت ل
امههههههههايتةل رههههههههكت  لارههههههههم ل وههههههههف دلعات ههههههههت ئ ل
 سهههههههلخاع لمهههههههتلفههههههه لملهههههههت لمهههههههيلعاترهههههههلما تةل
عالً؛ ا  كهههههههههههه لعاتلتمههههههههههههم  لموهههههههههههه  لعاتلتمهههههههههههه ل

لعإلاًلمينك ليم؛ تلعاتلتم لع  لمع ك .
الوههه  ل هههيلنفهههم لمهههيليي؛رهههم لاهههائي لع

اائي لعات ع لعآلخمتلبتئا تطهليعفلتتمههلبهر مع ل
عألنشههط ليعال ههتئملعاتلتوكهه  لاههاعليرلههالعال ميهه ل
فه لاه لعالوه  لي ه فم  لأتهتلينههلعاًوه لعا؛هتب ل

ل  لاائي لعالو  ل  لممعح لعاللوكدلعاتخلور ل.
 مشكلة البحث :

لينل وههه لعالوتكههه لعالميكههه لخبهههمع ل لرههه 
لمههههيلياًههههيلي هههه فم  للوهههه  عالاهههه لفهههه لعال ميهههه 

لملتهه  لبههاينللا ميهه ل لينهههل وهه لعالأكفههالعات ههد
لعالوههه  لملوهههدل لرهههدلينل تنههه ل اههه ل لطوههه ليفهههاع

لملتههههه ليمهههههفيلييضهههههتاللف؛هههههت ليكههههه نللينلبتاًرهههههت  
لبتوتبههههههه ل  ههههههه ل تاكهههههههتا لاهههههههائي تالليملهههههههائملكههههههه  

ل.عالو  لاتلودلعألي لعاترت ا
ل ؛هه "لعاتلتهه ليمههفي"لمصههطو لينلكتههت

لمصههمل هه لعسههلخاعمهل يشههكلمصههطو "للعاتلتهه 

لعار؛ك لعاتلت لي تت ل يلعاترئ  لعاشخصل ا 
ل هههههيلعألي لعاترهههههئ  ل  ههههه لييتالهههههتا ليعإل عئيهههه  

ليمهههههكتن لملتبلههههه لخههههه  لمهههههيلعاتلتوههههه لعألمهههههتن
لا  فهههزلخههه  لمهههيليا  فزعاهههه لبتمع ًههههلعاتلتههه 

ل اههههه ليطهههه ململوتهههههفيلمههههيلبتاتلتههههه لعالههههتموفي
اولتهههههههه للعا زمهههههههه لعألمههههههههتنليعحلكتطههههههههتةلق ع هههههههها
(س85 س2991)حمدد إسماددم،    سل".لوهه عاتلت

ل(.5س-8 1122وأخرون سحم إسخ،ل )و
للنلهههههههههت  لكشهههههههههر ليقهههههههههال  ئعسههههههههه لأههههههههه  

)م،جدد سساددن،م،ن س ل(2992ب،ادد  سصدديرإس)مههي
لاههائي لمل قههتةلاما ههالعسههل ا لتلعالهه ل(2991

لينل اه لممعح لعاللوكدلعالت ليعألزفمتلل  لعالو  
  م؛ تلعالو  لبتلتم لمللوً لمل قتةلف؛ت 

 .عاتلت لألمفيلعار؛ لل تلعاترلفب ط .1

لعا زمههه لعاًكتكت كههه لعاتههه ع لاههه ع مل ههها  .2
 .عالتوك لعال تئملإل مع 

لعا زمهههههههههه ليعأل يعةلعأل  ههههههههههز لنًههههههههههص .3
 .عالتوك لعال تئملإل مع 

لعات  ههههههههه   لعاًكتكت كههههههههه لعاتههههههههه ع لقههههههههها  .4
ل.ارلتافل تلي ًاعن تلبتاتلت 

ليمهههههههفيلينلعسهههههههل؛لت ليتكهههههههيلييتالهههههههتا 
لمهههيليستسهههكتاللتالئأ؛هههليرلهههال"لعاتلتههه ل ؛ههه "للعاتلتههه 

ل هيلعألي لعاترهئ  ل   لعاتلتو  لعالت ليئأتن
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لعكلرههههههتبهل ههههههدليمههههههيلعالتوكهههههه  لعال ههههههتئملن ههههههت 
لمهتكدلمهيلفه لعالتوكه لعال هتئمل  مع لات تئعة

ليإ هاع لب؛ هت  ل توههلأل ع لم تتاللي تم الل توه 
ليفت هتلمللها  لبطهم لل هلدلمصهمل ه لملتم ل ؛ 
لسبتاتههاعئللملتمهه ل ؛هه لشههة  لعامههتا ليقل؛ههتل هه 

لل.عازئععك لعاوتن ي 
 ئعسههههههههههه ليقكهههههههههههت لعا تحوههههههههههه لبلتههههههههههه ليل  

عسهههلط عك لمهههيلخههه  لارمهههصلمملههه تلألهههتمل
عاًكتكههت لبتاصهه لعاوههتن لعاوههتن تلعازئع هه لشههة  ل
 ؛هههههه لملتمهههههه ليعسههههههلخ  لعات ههههههتئعةلعالتوكهههههه ل
يأكفكهههههه ل م ههههههه تليأههههههاا لعسهههههههلخ  لعاتههههههه ع ل
يع مكتنكهههتةلعا زمههه لاتتتئسهههل تليمهههاتلا ع مفهههتل

ل لللللللللللللللللللللبتاتائس لي الينل
 مع  هههتل ف؛ههت لم هههتئعةلالرهههدلبهههتاخط ئ ل ههه ل-1

لمو  
لامضفملنتزلعاًو ئل  لعاتلت .ل (ي

امضفملحت لعاًبميلك لعاترمّأهزل ه ل (م
لعاتلت ل.

عاًلهههتملعاتائسههه ل ل؛هههتي لبلههه لعات هههتئعةلل-2
بطميًههههههه ل لارههههههه للعالتوكههههههه لبشهههههههك لمههههههه  ز

لئعةلمو ل عات ت كلرتملاو ل
الضههه ي لعالتففههزلبهههفيلعاتمأ ههتةلع (ي

لينفملعالض ي ل.
ل.عالتففزلبفيلعاروزعةليعا  وزعة (م

 هههههها لاهههههه ع ملعاتهههههه ع ليع مكتنكههههههتةلاتتتئسهههههه ل-3
لمو ل لبل لعات تئعةلعالتوك لبتاتلت 

 صهه لعاتخههتاكسلبتسههلخاع لعاتهه ع ل (ي
لعاًكتكت ك ل.

 صهههههههههههه لعاتخههههههههههههتاكسلبتسههههههههههههلخاع ل (م
لللللللللللللللللللللعاتا  تةلعالض ي ل.

عك لمههههههيلخهههههه  لعاائعسهههههه لع سههههههلط يل
ليأههاا ل مههصلمًههمئل أل بكههتةيع طهه عل وهه لع

عاًكتكههت لاوصهه لعاوههتن لعاوههتن تلعازئع هه لشههة  ل
ل  ؛ لملتم  ل لض لينل

 ؛ لعاتلت ل"ليمفيلعاتلت ل"ل ز ل ل ل هزيل -
ميلعالت لعاتلتو  ل   لمرئ  ل يلا فئ ل

لبفئ لملتوك ل لتا لييم؛ .
 ؛ههه لعاتلتههه لبتوتبههه لعاترهههت العار؛ههه لعألي ل -

  ليمههههههيل ههههههدلعكلرههههههتبهلا هههههها لاتلوههههههدلعالوهههههه ل
عات تئعةلعالتوك ل يً ليفتكه ل هيلعكلرهتمل
ملوهههههدلعالوههههه  لالوههههه لعات هههههتئعة ل  ههههه لمهههههيل

لمتكدل توه.
خههمي لفهها لي ع لاههانليع هه لاترهل تلف؛هت ل -

عاشههههههة  لالهههههها لمتتئسههههههلهلالوهههههه لعات ههههههتئعةل
ل.عالتوك ل
لصهههه ئلاعا تحوهههه لللا مههههو ييتالههههتا لل

 لنفملاًوفهاتلاله  ليسه تملاوه لعاتشهكو ليفه ل
لههه  لعالهههان ل ههه لا"عسهههلخاع لملتههه لع لمع ههه " ل

  ههههههت  للاوهههههه لعات ههههههتئعةل ليييضههههههتالمرههههههل تلي ع ل
الل عكهه لل عا؛ظههمل هه ليسههتاف لعالههائي لعالًوفايهه 

مههه لاطولههههتةلعا فههه لعا ا ههههالعاهههاتليملههههت ل اهههه ل
يمرهت م لعاترهلما تةلعالوتكه لل عالائي ليعالأفف 

ل.عالً؛ ا  ك 
 أهداف البحث : 
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 تا لمتل و ل عسل افلعا مثلعامسسسسس

اما العات تئعةلعالتوك لعا زمه ل ه لمهت  ل (2
عاًكتكههت لاههاتلطهه ملشههة  ل ؛هه لملتمهه ل
بتاتهههههاعئسلعاوتن يههههه لعازئععكههههه ل ههههه ل ههههه  ل

 عحلكت تا دلعالائيبك ل.

  ههههاع لياصههههتكدلملتهههه لع لمع هههه لمًلههههم ل (1
ال؛تكههههههه لبلههههههه لعات هههههههتئعةلعالتوكههههههه ل ههههههه ل
عاًكتكت  ليعا تفتا دلنم لعالت لعاتلتو ل

 ل ؛ه لملتمه لبتاتهاعئسلااتلطه ملشهة 
 عاوتن ي لعازئععك ل.

اما هههههال لتاكههههه لعاتلتههههه لع  لمع ههههه ل ههههه ل (2
ا؛تك لامصف لعا تن لعاتلم ه لاوت هتئعةل
عالتوكههه لاهههاتلطههه ملشهههة  ل ؛ههه لملتمههه ل

 بتاتاعئسلعاوتن ي لعازئععك .

اما هههههال لتاكههههه لعاتلتههههه لع  لمع ههههه ل ههههه ل (4
اههاتلسا؛تكهه لي ع لبلهه لعات ههتئعةلعالتوكهه 

مهههههه لبتاتههههههاعئسلطهههههه ملشههههههة  ل ؛هههههه لملت
 عاوتن ي لعازئععك ل.

اما هههههال لتاكههههه لعاتلتههههه لع  لمع ههههه ل ههههه ل (8
ا؛تكههههههه لع ا هههههههت لنمههههههه لعالتههههههه لعاتلتوههههههه ل
ع  لمع ههههههه لاهههههههاتلطههههههه ملشهههههههة  ل ؛ههههههه ل

سملتم لبتاتاعئسلعاوتن ي لعازئععك ل.
 حدود البحث :

 عقلصملعا مثلعامتا ل و ل ل

م ت  ههههههه لمهههههههيلطتا هههههههتةلعاصههههههه لعاوهههههههتن ل (1
مهههههههه لعاوههههههههتن تلعازئع هههههههه لشههههههههة  ل ؛هههههههه لملت

ياًرهههههههههههكت دل اههههههههههه لم تههههههههههه  لفيلا ميبكههههههههههه ل

ي ههتبط لبتائسههل لأرههملمههًمليي؛هه ل بفههال
 عاوتن ي لعازئععك لل.

قت تههههه لبههههه ل لعات هههههتئعةلعالتوكههههه لعالههههه ل ل (2
الههههههههه ع ملعاتههههههههه ع ليعإلمكتنكهههههههههتةلاتتتئسهههههههههل تل
بتاتائسهههه  ليم ههههتئعةلثخههههمتلارتوهههه لخطهههه ئ ل
 هههههههههه ل  مع  ههههههههههتل هههههههههه لعاتلتمهههههههههه لعالت يهههههههههه  ل

مليعاتلضههههههت؛ لبتا حهههههها لعألياهههههه ل هههههه لألههههههت
عاًكتكههههت لاوصهههه لعاوههههتن لعاوههههتن تلعازئع هههه ل
شههههههة  ل ؛هههههه لملتمهههههه ل هههههه لعالههههههت لعاائعسهههههه ل

  لعارص لعاائعس لعألي .2112-2112

عالطبف ل و لم ت   لعا مثلخ  لعارص لل-
  ل.ل2112ل-2112عاائعس لعألي لاولت ل

 موادسوأدواتسالبحثس:س 

 قتم لعا تحو لبر اع لمتل و ل للللل

 عا مثل  ل اتّوو لم ع لموادسالبحثس:س (ي

قت تههههه لبههههه ل لعات هههههتئعةلعالتوكههههه ل ههههه ل -1
لعاًكتكت ل.

سهف؛تئي لمبهها  لاوتلته لع  لمع هه ل هه ل -2
 عاًكتكت لل.

عاتلتههههههههه لع  لمع ههههههههه لعاترصهههههههههتدل ههههههههه ل -3
عاًكتكههت لبتسههلخاع لعابههمعم ل شلعارهه   ل

 ل3يعار ا شههههه م ليعسهههههكمييلعسهههههكميب ل
 يس؛ت  (ل.

  اف لعاتلودل. -4

لكمعس لعألنشط ليعالائي تةل. -5
  اتّوو لي يعةلعا مثل  :سسثأدواتسالبح (م
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ل ههههههه لعالتوكههههههه لعات هههههههتئعةلالما هههههههالعسهههههههل تن  .1
 عا تحو (ل.ل  اع لميشلعاًكتكت 

عخل تئلامصهف لعا تنه لعاتلم ه لاوت هتئعةل .2
 عالتوك لشميل  اع لعا تحو (.

بطتق لم حظ لبل لعات تئعةلعالتوك ل  ل .3
 عاًكتكت لشميل  اع لعا تحو ل(ل.

لمقكهههههههتسلع ا هههههههت لنمههههههه لعالتههههههه لعاتلتوههههههه  .4
لع  لمع  لشميل  اع لعا تحو (ل.ل

 منهج البحث : 

عسهههههههلخا ل ههههههه لفهههههههاعلعا مهههههههثلعاتههههههه؛  ل
ع سهههههلا ا لعاهههههاتلعرمهههههطو ل وههههه لل–عارم ههههه ل

ارهههههتفلهلعاتههههه؛  لعالوتههههه ل ههههه لفهههههاعلعا مهههههثلييل
سعاتاخ لعاًت ليذا ل  ل  عن هل ل

 لعاهههههاتلاتّوههههه ل ههههه للالوصدددددل،حساليحن ن،دددددح (ي
عسلًمع لعا م ثليعاائعستةلعارهتبً  ليإ هاع ل

عةلعا مهههههههههث لياموفههههههههه لنلهههههههههت  لعا مهههههههههثلي يل
لياررفمفتليم؛تقشل تل.

 لعااتلاتّو ل  لعالصهتكدللالشبهساليجريي،ح (م
عال ميب ل سهلخاع لعاتلته لع  لمع ه ل ه ل
ا؛تكهههه لبلهههه لعات ههههتئعةلعالتوكهههه ل هههه لمههههت  ل
عاًكتكهههت لاهههاتلعاطههه ملشهههة  ل ؛ههه لملتمههه ل
يعا تفتا دلنم لعالت لعاتلتو  ليذا ل يل

  لفيلا ميبكهههه لطميهههه لاًرههههكت دل اهههه لم تهههه
 (ل 1ي تبط لأتتلبتاشك لش

ل
اليطي قس

سالقيني
اليطي قسسسالمع،لج،تسالمجمو ح

سالبع إ

عخل ههههههههههههههههههتئلل-
امصهههههههههههههههههههههههف ل
عا تنههههههههههههههههههههههههههه ل

عاتلم ههههههههههههههههههههههه لل
اوت ههههههههههههههههههههتئعةل

لعالتوك .ل
بطتقهههههههههههههههههههههههههه ل-

م حظهههههههههههههههههههههه ل
عات ههههههههههههههههههههتئعةل

لعالتوك ل.
مقكهههههههههههههههههتسلل-

عا تفههههههههههههههههههههتةل
نمهههههه لعالتهههههه ل
عاتلتوههههههههههههههههههههههه ل

لع  لمع  ل.

لعال ميبك 

ل

عاتلتا ههههههههههههههههههه ل
"عسههههههههههههههههههلخاع ل
عاتلتههههههههههههههههههههههههه ل

لع  لمع  ل"

عخل هههههههههههههتئلل-ل
امصهههههههههههههههههههف ل
عا تنهههههههههههههههههههههه ل
عاتلم ههههههههههههههههههه ل
اوت ههههههههههههههههتئعةل

لعالتوك .ل
بطتقههههههههههههههههه لل-

م حظههههههههههههههههه ل
عات ههههههههههههههههتئعةل

لعالتوك ل.
مقكههههههههههههتسلل-

عا تفههههههههههههههههتةل
نمهههه لعالتهههه ل
عاتلتوههههههههههههههههههه ل

لع  لمع  .

للل
عاضهههههتبط 

ل

عاطميًهههههههههههههههههههههههه ل
ل عاتللت 

ل

س(2شك سرقمس)
سبحثلنسشبهساليجريييساليصم،مس

 تحديد مصطلحات البحث :

سالمعم ساالفيراضيس:سس .2
لمهههههههيل )كمددددددد، س ييدددددددونسيلهههههههمفلأههههههه  

 ,Tatli . Z & Ayas. A) ل(س1114 209 

بأنهههل"لبفئهه لسعاتلتهه لع  لمع هه س (184 ,2012
لم؛رلمههه ل هههلدلمهههيلخ ا هههتلممتكهههت لمخلبهههملعالوههه  

عامقكً  ليعاقكت لبميسلعا تنه لعا؛ظهمتلبتا تنه ل
عالتو  لييك نلااتلعاط ملمطوه لعامميه ل ه ل
عاخهههتذلعاًهههمعئعةلبأنررههه د ل ينلينل لماههه ل وههه ل
فاعلعاًهمعئلييه لي هتئلسهوبك  ل  ه لبمنهتم لارهت و ل
يملهههههه تل وهههههه ل تكهههههه لي يعةلملتمهههههه لعاًكتكههههههت ل
يعارفزيت  ليعا زمه لإل همع لعالرهت  ةلعاًكتكت كه ل

عارفزيت ك ليعال لاتكيلعاترلخا لييضتالميلئسهدليل
ل اعي لاو؛لت  ليإ طت لاًتئيملح ا تل"ل.ل

بفئههه لالب،حثدددحسمجراً،ددد،:سب  ددده: سيالم ههههل
الوهههههكدليالوهههههدلع لمع هههههك  ل هههههلدلخ ا هههههتلممتكهههههت ل
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مخلبههههههمعةليملتمهههههه لعاًكتكههههههت  ليذاهههههه لبلطبفهههههه ل
عال ههههتئملعالتوكهههه لبشههههك لع لمع هههه  لييتهههه  معةل

الطبفهههههه لعامقكًهههههه  لمهههههه اك ليمم كهههههه  لامههههههتك لع
مرهههلخامتال ههه لذاههه ليحهههاثلعابمم كهههتةلاوتلتمههه ل
 ع  لمع ك ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللل

 المه،رس: .1

فهه لقههائ لعاطتاهه ل وهه لي ع لم تهه لمههتل
باقهه ليسههم  ليإاًههتنلييأقهه ل  ههال لسهه ع لأتنهه ل

لفا لعات ت ل  اعال ًوكتالييل ت ال اييتا.
الب،حثدددددحسالمهددددد،رسسالعمن،دددددحسيالهههههمفل

بأن ههتل"لقههائ لعاطتاهه لشههة  ل ؛هه لملتمهه لراً،دد،:سمج
 و لي ع لعات ت ليعال تئملعالتوكه ل ه لعاًكتكهت ل
بتسههههههلخاع لعاتلتهههههه لع  لمع هههههه لباقهههههه ليسههههههم  ل

ليإاًتنلييأق ل  ا.
أمدد اسالمعمدد س فلدديسالمعمدد  ساليقلددي سفلدديس .2

 المخيير :سس

لمي  (Royal Society, 2001يلمفلأ  

 )(CLEAPSS ,2009 , 12)س S.S.T.N.S, 

عار؛ ل"لاً؛ لعاتلت ل"لبأنهل"لعاشخصلل(س(2013
عاهههههههاتلاايههههههههلم هههههههتئ ل ههههههه لعسهههههههلخاع للعالً؛كهههههههتةل
يعإل ههمع عةلامهه لعاتشههتك لعالتوكهه لبلهها لطههم  ل
الطو لعابمع  ليعإلباعع لي ت  لعار؛ف نل للتمو نل
مههه لعأل يعةليعاتلهههاعةلعاتلًههها ليالطوههه لاهههائي تال
ملخصصهههتا لبتإل هههت  ل اههه لعاخبهههم لعالوتكههه ل ههه ل

مرهههتلل وههه لعاب؛كههه لفملعاتههه ع لعال ميبكههه ليعاامضههه
ل".عالملك لاألنشط 

لميلل  (A.S.T.A,2010, 1 ييلمفلأ  

 U. S. B of )يل(س(A.S.T.A,2013, 2 (لي

labor statistic , 2013, 3)يس (Stang.P,2014, 

 ؛هههه لمخلبههههملعاًكتكههههت لبأنهههههل "لعاشههههخصلل (5
ليعاترهههههههئ  ل هههههههيلاًهههههههايدلعاترهههههههت ا لاوًكتكهههههههت فف

 ههه لعاتخلبهههمليعسهههلخاع لليعاًكتكهههت ففيعات ؛اسهههفيل
نظميهههتةلعاًكتكهههت ليعاميت ههههكتة لاوترهههت ا ل هههه ل
عا مههثلياطهه يملطههم لإلنلههت لممأ ههتةلأكتكت كهه ل
 ا هههههها  ليييضههههههتالمرههههههئ  ل ههههههيل  ههههههاع ليا فئهههههه ل
عأل يعةلعاتلتوكههههه ليإ هههههمع لعال هههههتئملاومصهههههه  ل
 وه لنلههت  ل ا ها ليا تكهه لمه ع لأكتكت كهه لملف؛هه ل

التوكههتةلعاًكتكت كهه ليي ع لعال ههتئمليعاههلمكدل هه لع
لياموف لعالف؛تةليا؛ظكدلنلت  لعال تئمل".

لعاترههههت ا لبأنهههههللالب،حثددددحسمجراً،دددد،:سيالم هههههل
ل ؛هه ل اه ل ؛ هتاللييلته لملهههلعالوه  لاتلوهدلعألي 

لعالتاك  لبتارتتةلييلردل  لعاتلت  
لعالً؛كههههههههههتةلعسههههههههههلخاع ل هههههههههه لم ههههههههههتئ لاايههههههههههه (1

لعالهههه لعالتوكهههه لعاتشههههتك لامهههه ليعإل ههههمع عة
لعإلبهاععل ه لعالته لعاتلتوه ليللعابمع  لالطو 

. 

ل ه ليعاترت ا لعاا دلاًايدل و لعاًائ لاايه (2
لبت؛ههتف لعاترللوًهه ليعالتوكهه لعالً؛كهه لعات ههت ة

 .لعالو  

عأل يعةللامضهههههفمل ههههه ل وتكههههه لخبهههههم لاايهههههه (3
عاتلتههههه لل وههههه ليعامرهههههتللعال ميبكههههه ليعاتههههه ع 

 .ليممل يتاه
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لعاًكتكهت لنظميهتةلعسهلخاع ل وه لعاًائ لاايه (4
لميت ههكتةلذعةلعال قهه لبتا مههثيعاليعارفزيههت 
 .لعاتخلبمل  ليعالط يم

ليامضههفمليازييههال مهه  ل وهه لعاًههائ لاايههه (5
لعاتطو يههههه لعاتصهههههت ئل تكههههه ليإ عئ ليا؛ظهههههكد

ليعألنشهط لعال هتئملإل همع ليعار م لاألمي
 .لعالتوك 

لعالوتكههههههه لعاتلهههههههاعةل  هههههههاع لم هههههههتئعةلاايهههههههه (2
لملتمهه ل هه لعاتررههلخام لعاتمتافهه ليامضههفم

ليعاطه ملعاتلوتفيلرت ا يمليا  كهلعالو  
 .لعالتوك لعات تئعةلعكلرتمل  

 را ملعاتصت ئلعاضميئي لاألنشهط لعالتوكه ل (2
لاتلت لعالو  ل.ل

 االتج،ه: .4

ل(1110 25) ب دددد سسقر دددديس الههههمفل
ع ا ههت لنمهه لمههت  لعالوهه  لبأنهههل" ئ هههلعامهه لييل
عاًهههههههههم  لييلعاهههههههههم  لنمههههههههه لعالوههههههههه  لي ئعسهههههههههل تل

 لحكههت ليعألنشههط لعاتلما هه ل وهه لذاهه لي يئفههتل هه
لعارم ليعات لت ".

)ممدددددددد ومس يدددددددد سالمج دددددددد سييلهههههههمفل
ع ا ت لنم لعالت لعاتلتو لبأنهلل(1119 22 

 ل"م قهههه لعاتههههللودليع لًههههت  لنمهههه ل  عنهههه لالوههههدل
عالوههه  لعالتوكههه لبهههتاًب  لييلعاهههم  لأتهههتلاقكرههه تل
يبلهههههت لمقكهههههتسلع ا هههههت لنمههههه لعالتههههه لعاتلتوههههه  ل
ييلبمل ؛ تلبتاائ  لعال ليمص ل وف هتلعاتهللودل

لعاتقكتسل".ل  

ع ا ههت لنمهه لوتعددراسالب،حثددحسمجراً،دد،:س
عالتههههه لعاتلتوههههه لع  لمع ههههه لبأنههههههل ل"ممصهههههو ل
عسل تب ل ف؛ لعا مثلميلطه ملعاصه لعاوهتن ل
عاوههتن تلعازئع هه لشههة  ل ؛هه لملتمهه لنمهه لعالتهه ل
عاتلتو لع  لمع  لميلخ  لعسهلخاع لعاتلته ل
ع  لمع  للبتاًب  لييلعام  لاترم عةلمقكهتسل

لعااتلي اةلعا تحو ل".ع ا ت ل
 أدب،،تسالبحثس:س 

لينل وه لعالوتكه لعالميكه لخبمع ل لر لل
لعاتخلبههمليإنلي هه فم  لعالوهه  لاهه لفهه لعال ميهه 

لممعحههه ل ههه لعالوههه  لالهههائي لعا؛هههتب لعاًوههه لفههه 
لاههك لعالوههدل ن ل"ليرًههت لياههاا لعاتخلورهه  لعاللوههكد
ليعالتههههههه لبتال ميههههههه ليرصهههههههطم لاهههههههدلمهههههههتل وتهههههههتال

لل.عاتخلبمتل"ل
لفه لعاتلتو لعالت لينلا ل علييللًا

لخطهأ لفاعلياًيلعاتلتو  لعال مي لمر   لنر 
لعال ميهههههه لمهههههيليي ههههههدليشهههههت لعاتلتوهههههه ل تالتههههه 

لمهههيل ههز عاللعاتلتوهه لعال ميههه لينلكتههتلعاتلتوهه  
ل.لعاتلتو لعالت 

س نددددي سالسدددد  سمحمدددد شلليشههههتئلحفههههث
لفهه لعاتلتوهه لعال ميهه لينل اهه ل(229س 1112

لامهههه لعاطهههه ملبهههههليًهههه  لعاههههاتلعا؛شههههتطلذاهههه "ل
لعاتلم هههه ل وههه لعامصهههه  لعاتلوههههد لب كههه ل شهههمعف

لعات هههتئعةليعكلرهههتملعاتشهههك ة ليحههه لعالوتكههه  
لمههه لعاللتمههه لخههه  لمهههيليذاههه ليعار؛كههه  لعالوتكههه 
ل توكهههههتةليمتتئسههههه ليعأل  هههههز  ليعاتههههه ع لعأل يعة

لل"ل.ليعالًتموك لعألستسك لعالود
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ل ههه لييرسرههههل هههايئ لاههههلعاللميههه ليفهههاع
لك  للمتلذأم لم؛ تلعارتبً  لعالو  لاائي لكلتبتة

سالوهد، س يد سادع سوسان،مسص،برسمحم ) للمهي
سبسدددددد و يسمبددددددرا ،م) س(240س 2911س دددددد،در 
س (س108س 2911سالدددددد    سفيحدددددديسوس م ددددددرس

ل(س.219س 2952سلي   سرش إ)
سالدد مردا  سصدديرإس)ليشههتئلحههفيل هه ل

"للفههههه لعاتلتوههههه لعالتههههه لينل اههههه ل(21 س2992
لزع هملييلعاطتاه لييلعاتلوهدلبهليً  لعااتلعا؛شتط

لييلعاطهههههههههه ملمههههههههههيلم ت  هههههههههه لييلمرلخصههههههههههص
لييلحقكًه لييل ًهم لا  هك لبًصهالعاتلخصصفي

لعالوتكهه لعامكههت ل هه لاطبكً ههتلييلنظميهه لييلقههتن نل
لعالف؛ههههههتة للموهههههه لعإليضههههههت ليسههههههت  لبتسههههههلخاع 
ليعال ههههتئمليعأل ههه  ليعامسهههه  ليعاصههه ئليعا؛تهههتذ 

ل."عاشر تللعاشم ل تن ل ا لعالوتك 
لعالتههههههه ليفتكههههههه لمهههههههيلعاهههههههمندلي وههههههه ل

لاهههههائي لم هههههت ل ههههه لعاترللههههها  لي  ع هههههالوههههه عاتلت
لبلهههه ا؛ههههتلل رههه ئ لعالميهههه تللعأل ملينل  لعالوههه   

ل تمههههه لعالوههههه  لم هههههت لاهههههائي لل ههههه لعاتل قهههههتة
ل ئعسههه لذأهههم لمهههتليفت هههتليمهههيلختمههه  ليعاًكتكهههت 

 س2990)مددددد،هرسمادددددم،   سصددددديرإ سمهههههيلكهههه  ل
( سChristina.H and et al,2000,672)س( 15

س)حمد(118س 1112س ندي سالس  سمحم ش  إس 
أبوسالفيومسُ ط،فحسو ،  سس ي سالحم  سادرور س

 (سDillon.J,2008)س( 499-495 س1122

(Feyzigolu.B and et al,2011)س
(Nivalainen.v and et al,2013,1-17ل و لكتتس

س ل

لملههائم"للمخلبههم"للملتهه ليمههفيل اهه ليملههت  (1
 .ل تاكتاللاائي تال

 ع قلصت ي ل.لعا؛تحك لميلمرًو  (2

لعالوهه  لملوههدلمههيلفههمعالكبلي  ههاعالليقلههتالل لطوهه  (3
لعالتههههههه لنشهههههههتطتةليامضههههههفمل  هههههههاع ل ؛هههههها

 .لعاتلتو 

لن ههههههالقوتههههههتلملف؛هههههه  لم ههههههتئعةل اهههههه ليملههههههت  (4
 .لعات تئعةلفا ليتلوً نللملوتفي

لعاتهههه ع لبلهههه ل ههههيلنت تهههه لمخههههتطملف؛ههههت  (5
هههالقهههاليعاطههه م لعاتلوهههدل وههه لعاًكتكت كههه  ليرم 

 عسلخاع لعاتخلبمل"عاتلت ل"ل.لمي

ل ل قهههههه لعاتلتوهههههه لعالتهههههه لن ههههههت لاههههههاع
لمهههه ف اللملتهههه ل ؛هههه لي هههه   ل وهههه لكبفههههملك بشهههه

لعار؛ه لعاتررهت البتوتبه ل  ه ل تاكهتا لاهائي تالليمرائيتال
لاوت ههتئعةلعكلرههتبهل ههدليمههيلعالوهه   لاتلوههدلعألي 

لعالتوكه لعال هتئمل  مع لم تئعةليختم لعالتوك 
ل توههلأل ع لم تهتاللي هتم الل توه لمتكدلميلف 

ل.لب؛ ت 
ل ؛ههههههه لبر هههههههاع ل هههههههرنلع فلتهههههههت لاهههههههاعلل

ليإ هاع لعفلتتم؛هت لاره ل ه ليًه لينلي ه لتم عاتل
ليفت تلمللا  لبطم لل لدلمصمل  لعاتلتم ل ؛ 
لبتاتهاعئسلملتمه ل ؛ه لشهة   للعامتا ليقل؛تل  

ل.لعازئععك لعاوتن ي 
ل اه لاه  تلعاله لعألسه تملميلعالا اليف؛ت 

ل يف لملتم ل ؛ لشة  لخمي لمرل تلل  لاان ل
لملوتهههه ل ههه ل  هههاع لبًصههه ئلاللوههه ليسههه تم (1

 مصم.ل  لعالميك لبكوكتةلعازئععك ل  عالو
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مشههههك ةلاللوههههه لبهههههتاتمل تلنررهههههه"لعاتههههه ع ل (2
لعال ل ائس تل ؛ لعاتلت لقب لعاخام ل".

و خدددينسهلددد،سبددد،ليرل شس نددديسالمشدددك تس
اليددديستيعندددقسبددد،لمحيوإس فسدددهس سالمدددوادساليددديس

ل لل  راه،سفليسالمعم سقي سالخ محس 
ي  لفاعلعاصا لاًلصملعا تحوه ل وه ل

لمههههههت  لمملهههههه تللعةلعالتوكهههههه ل هههههه اما ههههههالعات ههههههتئل
لشههة  لعازئع هه لبتاصهه لعاوههتن لعاوههتن تللعاًكتكههت 

لعاتملهههه ت لفهههاعل وههه لييهههتإلط علملتمههه  ل ؛ههه 
ليي هههه"للعالق هههتةللمهههيلم ت  ههه لف؛هههت لينلير ههها

ليف لأتالتا ل ل"لقص ئ
لعات هههتئعةلبلههه ل ل؛هههتي لعاتائسههه لعاًلهههتم .1

لارهههههه ل لبطميًهههههه لمهههههه  ز لبشههههههك لعالتوكهههههه 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعات تئعةل.لاو ل كلرتم

لف؛ت لم تئعةلالردلبتاخط ئ ل  ل  مع  تل. .2
ف؛ت لم هتئعةل لاله ع ملعاته ع ليع مكتنكهتةل .3

عا زمههههههه لاتتتئسههههههههل تلبتاتلتههههههه لشم  هههههههه عل
 عا مث(ل.ل

ياههمتلعا تحوهه لينهههليتكههيلعسههلخاع لعاتلتمهه ل
ع  لمع هههههك لالهههههه  لاوههههه لعاتشههههههك ةلييتالههههههتا ل

لعالوتك لعالً؛ ا  ك ل.لمرت م لعاترلما تة
لمهههههههيللييرلهههههههمف س طكههههههه سمحمددددددد )كههههههه  

سظدددد،فرسبدددداس نددددي) س(س225س 1112خمدددد،  
 Darrah .M et al) (11 1119الشددهرإ 

ل(Weisman.D, 2010, 23) ي (803 , 2014,
لكتبفهههه امتللبمنههههتم "للع  لمع هههه لبأنههههه لعاتلتهههه 
عا سههههههت سلذعلم عمههههههرتةلاً؛كهههههه للمللهههههها لارههههههت و 

لمرصههههههط؛ل ليههههه ع ل تئللالوههههههدلبفئههههه ل هههههه  مل تاكههههه  
ليارتّكههههههيلحقكقكهههههه  لملتمهههههه لارمههههههتك لبههههههتاًتبف ام
ليعأل  ههههههههز لعأل يعةلعسههههههههلخاع لمههههههههيلعاتللوتههههههههفي
لارههههههههائ ل لعالهههههههه لعألشههههههههكت لياههههههههاعي لعاتلتوكهههههههه  
لعال ههههههتئمليإ ههههههمع لكتاههههههائ  لعاتر ههههههم  لبههههههتام عس

ليم؛ ل.لبفئ ل  ليعاخطم لعاصة  ليعارم متة
لعاتلتمهه ل سههلخاع لعاتتفههزعةلمههيلعالا ههاليف؛ههت 
لميل لحا فتلحفثلع ك  ع  لمل سسسسسسسسسسسسك  

(Subramanian and Marsic, 2001ل) س
س 1119سالفيدددددد،م س يدددددد س ي الحم دددددد سهدددددد إ)

لاإللكيرو دديسلنيعندد،مسالقددوميسالمرلددش)(سوس241
 ,Pyatt.K and Smis. R ) شل(4-8 1121 

(ل هه للPoulin.J et al,2013 لشلل134 ,2012
لعالتا ل ل

لتلتوكههه عالعإلمكتنكهههتةل ههه لعاههه؛ًصلالههه ي  (1
 .لعاًت  لعالت ي لا  ملالا لعامقكقك  

ل  هههههمع ل مكتنكههههه لع  لمع ههههه لعاتلتههههه ل لهههههك  (2
لا؛رفههههافتليصههههل لعالهههه لعاتلتوكهههه  لعال هههتئم

لخط ئا هههههتلبرههههب لعامقكقكهههه  لعاتلتمهههه ل هههه 
لعا؛ ييه  لعاطتقه لا هتئملموه لعاتهللود ل و 

لينفمفههتلعامف يهه لعابف ا  كههتلييلعاًكتكههت  ليي
. 

ليعاظهه عفملبكتنههتةاولعاتم هه لعالههم ل مكتنكهه  (3
لعال ههتئملخهه  لمههيل م هه تل يتكههيلعالهه 

 .اوائ لعارمعن لكتاشك لعامقكقك 
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لعاته ع لبله  فملعاضهةكر  لع قلصت يتةل  د (4
ليعا سههههههت  لعاًكتتييههههههتة لموهههههه لعاتررههههههل وً  

 .لعال تئمليمك نتةلعاتلتوك  

 فروض البحث :

س كتالتا لعامتا لعا مثل مي لمكتن ليمكي
ل.‚5شلمرههل  لل ؛هال حصههت كتالل ع ل هم لل   ها -1

لطههههه مل ئ هههههتةلئاههههه لمل سهههههط لبهههههفي.ل(ل
لعاضهههتبط ليعات ت  ههه لعال ميبكههه لعات ت  ههه 

امصههههههف لل خل ههههههتئلعا لههههههاتلعالطبفهههههه ل هههههه 
لاصههتا لعا تنهه لعاتلم هه لاوت ههتئعةلعالتوكهه 

ل.عال ميبك لعات ت   
.‚.ل5شلمرل  لل ؛ال حصت كتالل ع ل م لل   ا -2

لطههههههه مل ئ ههههههتةلئاههههههه لمل سههههههط لبههههههفي(ل
لعاقكتسههفيلمههيلكهه ل هه لكهه عال ميبلعات ت  هه 

امصف لعا تن للعخل تئل  ليعا لاتلعاًبو 
لعالطبفهه لاصههتا لعاتلم ه لاوت ههتئعةلعالتوكه 

ل.عا لات
.‚.ل5شلمرل  لل ؛ال حصت كتالل ع ل م لل   ا -3

ل ئ ههههههتةلطههههههه ملئاههههههه لمل سههههههط لبههههههفي(ل
لعاضهههتبط ليعات ت  ههه لعال ميبكههه لعات ت  ههه 

ا طتقههههههه لم حظههههههه للعا لهههههههاتلعالطبفههههههه ل هههههه 
لعات ت  ههههههههه لاصهههههههههتا ل عات هههههههههتئعةلعالتوكههههههههه

لل.عال ميبك 
لمرههههههل  لل ؛ههههههال حصههههههت كتالل ع ل ههههههم لل   هههههها -4

لطهه مل ئ ههتةلئاهه لمل سههط لبههفي.‚.(ل5ش
لعاقكتسههفيلمههيلكهه ل هه لعال ميبكهه لعات ت  هه 

ا طتقهه لم حظهه لعات ههتئعةلليعا لههاتلعاًبوهه 
ل.عا لاتلعالطبف لاصتا لعالتوك 

.‚.ل5شلمرل  لل ؛ال حصت كتالل ع ل م لل   ا -5
لطههههههه مل ههههههتة ئللئاههههههه لمل سههههههط لبههههههفي(ل

لعاضهههتبط ليعات ت  ههه لعال ميبكههه لعات ت  ههه 
اتقكههتسلع ا ههت لنمهه للعا لههاتلعالطبفهه ل هه 

لاصههههههههههتا لعالتهههههههههه لعاتلتوهههههههههه لع  لمع هههههههههه 
ل.عال ميبك لعات ت   

لمرههههههل  لل ؛ههههههال حصههههههت كتالل ع ل ههههههم لل   هههههها -2
ل ئ ههتةلطهه ملئاهه لمل سههط لبههفي.‚.(ل5ش

لعاقكتسههفيلمههيلكهه ل هه لعال ميبكهه لعات ت  هه 
ع ا هت لنمه لعالته للاتقكتسليعا لاتلعاًبو 

لعالطبفهههههههه لاصههههههههتا لعاتلتوهههههههه لع  لمع هههههههه 
 ل.عا لات

 خطوات البحث وإجراءاته :

ال؛رفهههالفهههاعلعا مهههثليعإل تبههه ل هههيليسهههئولهلقتمههه ل
لعا تحو لبتاخط عةلعالتاك ل 

 االط عس نيسالبحدو سوال رااد،تسالسد،بقحس
والكي سوالمراجعسالميخصصحسفيسالملد،ه س

راتسوطرقسالي ري ساليديسلهد،سصدنحسبمي  د
 ال رااحسالح،ل،حسبه اس:

بكتنلم ق لعا مثلعامتا ليم قلهلميلفا ل -
 عا م ثليعاائعستةل.

عإل ههت  لم؛ ههتل هه ل  ههمع عةلعا مههثلعامههتا  ل -
يي؛ههههت لي يعاههههه لياررههههفملنلت  هههههل هههه ل هههه  ل

 م؛تقش لنلت  لاو لعا م ثليعاائعستةل.

ي ه ل طهتئلنظهمتلاو مهثلعامهتا لاو قهه فل -
  و لعألس لعا؛ظمي لاوتلغفمعة.

 لح  دددد سالمهدددد،راتسالعمن،ددددحسفدددديسالك،م،دددد، ت 
يعاتلضههت؛ لبتملهه تلألههتملعاًكتكههت لبتاصهه ل



 

822 

عاوهههتن لعاوهههتن تلعازئع ههه لشهههة  ل ؛ههه لملتمههه  ل
يا مك لاو لعات تئعةليماتلاه ع مل مكتنكه ل

لمتتئسل تلبتلتم لعاًكتكت لبتاتائس .
 تح  ددد سالمهددد،راتسالعمن،دددحسال  مدددحسواليددديسالس

 لليه،ممك، ،دددد،تسب،لم راددددحسلمم،راددددسرتيددددواف
عالائيبكه لاطه ملعاصهه للة"اما هالع حلكت هت

عاوههتن لعاوههتن تلعازئع هه لشههة  ل ؛هه لملتمهه ل"ل
 يإ اع لقت ت لبلو لعات تئعةلعالتوك "ل.

 بتسهلخاع للم  ادساليج،ر سواأل شطحسالمعمن،ح
بمنههتم لملتهه لعاًكتكههت لع  لمع هه لعاتصههتد ل
 ههههه لمههههه ئ لسهههههف؛تئي لا؛رفهههههاتليشهههههلت ل وههههه ل

 همع لأه لا ميه ل"لقبه لعاخط عةلعالرصفوك لإل
بلههههها"ل لافمشهههههالعاتهههههللود لييرههههه  لل–ي ؛هههههت لل–

  وكهل  مع لعال مي لبتسلخاع لعابمنتم ل.

 :م  ادسموادساليعنمسلنبحثسوتشم س 

  هههاع لعسهههل تن لالما هههالعات هههتئعةلعالتوكههه ل ههه ل -
 عاًكتكت ل.

اما ههههالقت تهههه لبهههه ل لعات ههههتئعةلعالتوكهههه ل هههه ل -
 عاًكتكت ل.

   ل.اصتكدلبمنتم لعاتلت لع  لمع -

  هههاع ل افههه لعاتلوهههدليعاههههاتلاهههدلمهههكتنلهل هههه ل -
    لبمنتم لعاتلت لع  لمع  .

  هههاع لأمعسههه لعألنشهههط ليعالهههائي تةليعالههه لاهههدل -
مهههههههههكتنل تل ههههههههه ل ههههههههه  لبمنهههههههههتم لعاتلتههههههههه ل

 ع  لمع  ل.

 م لم ع لعاللودلاو مثل وه لم ت  ه لمهيل -
عاتمكتههههفيليالهههها و تل هههه ل هههه  لم حظههههتا دل

 يعقلمعحتا د.

 مسيخ محسفيستق د،مسم  ادسأدواتسالبحثسال
 تجربحسالبحثسل،لي،ليس:

عخل هههههههتئلامصهههههههف لعا تنههههههه لعاتلم ههههههه ل -
اوت ههتئعةلعالتوكهه ل ههه ليحهها لعاتمأ هههتةل

 نفملعالض ي لشلميل  اع لعا تحو (ل.

بطتقهههههههه لم حظهههههههه لبلهههههههه لعات ههههههههتئعةل -
عالتوكههههههه ل ههههههه لعاًكتكهههههههت لشمهههههههيل  هههههههاع ل

 عا تحو ل(.

مقكهههتسلع ا هههت لنمههه لعالتههه لعاتلتوههه ل -
 ا تحو ل(ل.ع  لمع  لشلميل  اع لع

 ههههم لي يعةلعا مههههثل وهههه لم ت  هههه ل -
مهههههيلعاتمكتهههههفيليالههههها و تل ههههه ل هههههه  ل

 م حظتا دليعقلمعحتا د.

 
 
 : اختيار مجموعة البحث 

اههدلعخلكههتئلم ت  هه لعا مههثلياًرههكت تل اهه ل
م تهههههههه  لفيل لم ت  هههههههه لا ميبكهههههههه ليم ت  هههههههه ل

ل تبط ل.
 اليطي قسالم  ا يسألدواتسالبحثس نيسالع لحس

 المخي،رسس:

لعالتاك ل يمملبتاتمعح ل
 لعالطبفهه لعاًبوههه لأل يعةللالمرحنددحساألولدددي -

 عا مثل.
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 لا؛رفههههالا ميهههه لعا مههههث للالمرحنددددحسالث، ،ددددح -
حفهههثلاهههدلاهههائي لبلههه لعات هههتئعةلعالتوكههه ل
عاتلضههت؛ لب حهها لعاتمأ ههتةلنفههملعالضهه ي ل
اوت ت  ههههههه لعال ميبكههههههه لبتسهههههههلخاع لعاتلتههههههه ل
ع  لمع   لياوت ت   لعاضتبط لبتاطميًه ل

 عاتللت  ل.

 لعالطبفهه لعا لههاتلأل يعةللالث،لثددحالمرحنددحس -
 عا مثل.

 رصدددد سالي،، دددد،تسالل،تجددددحس دددداساليطي،قدددد اس
 القينيسوالبع إس.

 المع،لجددحساإلحصدد،ً،حسلني،، دد،تسب،ألادد،ل  س
 اإلحص،ً،حسالمل،ابحس:س

اههههههههههدلعسههههههههههلخاع لبمنههههههههههتم لحههههههههههز لعالموفهههههههههه ل
 IBMلver.20عإلحصههت  لاولوهه  لع  لتتعكهه ل

SPSS Statisticsل.لس
 ره،س.تحن  ساللي،ً سوتفس  

 تقدددد لمساليوصدددد،،تسوالمقيرحدددد،تسفدددديسضددددو س
ل ي،ً سالبحثس.

 : نتائج البحث 

سيسرملعا مثل يلعا؛لت  لعالتاك ل ل
اهههههههان لمرهههههههل تلطتا هههههههتةلعاصههههههه لعاوهههههههتن ل .1

عاوههههتن تلعازئع هههه لشههههة  ل ؛هههه لملتمهههه ل هههه ل
عات ههتئعةلعالتوكههه ل ههه لعاًكتكهههت  ليعنخرهههت ل

ل.ا دلنم لعالت لعاتلتو لع  لمع   ا تفت
ع  لمع ههههه لعاتًلههههههم ل هههههه ل لتاكههههه لعاتلتهههههه ل .2

ا؛تكهههههه لعات ههههههتئعةلعالتوكهههههه ل هههههه لعاًكتكههههههت  ل
يع ا تفههههههههههههتةلنمهههههههههههه لعالتهههههههههههه لعاتلتوهههههههههههه ل

ع  لمع ههههه لاهههههاتلطههههه ملعاصههههه لعاوهههههتن ل
لعاوتن تلعازئع  لشة  ل ؛ لملتم ل.

؛لهههت  لعاتللوًههه لبتخل هههتئليفكتهههتل وههه ل هههم لعا
امصههههف لعا تنهههه لعاتلم هههه لاوت ههههتئعةلعالتوكهههه  ل
يعات ههههههههتئعةلعالتوكهههههههه  ليع ا ههههههههت لنمهههههههه لعالتهههههههه ل

لعاتلتو لع  لمع   ليعال لالتو ل  لعآلا  ل
باختبةةار تحصةةيل  المتعلقةةة النتةةائج مناقشةةة: أوالا 

 الجانب المعرفي للمهارات العملية :

ساخيب،رسصححسالفرضساألو سلنبحث:
عارههههههههم لعألي لل ههههههههتئلمههههههههم لاههههههههدلعخ

لاو مهههثللعامهههتا للعاهههاتل ههه؛صل وههه لينهههه ل   ههها
لبههههفي(ل1‚15شلمرههههل  لل ؛ههههال حصههههت كتالل ع ل ههههم ل

لعات ت  ههههههه لطههههههه مل ئ هههههههتةلئاههههههه لمل سهههههههط 
لعالطبفههههه ل ههههه لعاضهههههتبط ليعات ت  ههههه لعال ميبكههههه 
امصههههههف لعا تنهههههه لعاتلم هههههه لل خل ههههههتئلعا لههههههات

ل.عال ميبك لعات ت   لاصتا لاوت تئعةلعالتوك 
مههم لفههاعلعارههم  لاههدللياولمًهه لمههي

 Mann ) مههههتنلييل؛هههه عسههههلخاع لعخل ههههتئل

Whitney)اورهههههم لبهههههفيلعات ت  هههههتةلعاترهههههلًو لل
الما ال  اه لعارهم لبهفيلمل سهط لئاه ل ئ هتةل
طهههههههههه ملعات ت  ههههههههههه لعال ميبكههههههههههه ليعات ت  ههههههههههه ل
عاضتبط ل  لمرل يتةلعخل تئلامصف لعا تنه ل

ل عالتوكهههههه ليعاائ هههههه لعاًوكهههههه لاوت ههههههتئعةعاتلم هههههه ل
ل ل ا ل يا مو لعا؛لت 

لعات تهههههههههه  لفيلبههههههههههفيلاورههههههههههم للل(U)قكتهههههههههه ل -
امصهههف للعخل هههتئل ههه ليعاضهههتبط لعال ميبكههه 

 عاههههه للعا تنهههه لعاتلم ههههه لاوت هههههتئعةلعالتوكههههه 
لكهههههتنلحفهههههثلعال ميبكههههه لعات ت  ههههه لاصهههههتا 
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لعال ميبكه ل ئ تةلعات ت   لئا لمل سط 
لعات ت  ه ل ئ هتةلئا لمل سط لميليكبم

ليذاههه ل(11س٫419عاضهههتبط  لحفهههثلبوههه لش
عا لههات لمتههتليشههفمل اهه لي هه  لعاقكههتسلل هه 

 هههههم لذعةل  اههههه ل حصهههههت ك ل ؛هههههالمرهههههل  ل
بههههههفيلمل سههههههط لئاهههههه ل ئ هههههههتةلل(1س٫18ش

طهههه ملعات تهههه  لفيلعاضههههتبط ليعال ميبكهههه ل
عالهههه ل ئسهههه لعاتلتهههه لع  لمع هههه لاصههههتا ل
عات ت   لعال ميبك  ليمهيل هدليًبه لعارهم ل

لعألي لاو مثللعامتا لل
 :  للبحث  الثاني الفرض صحة اختبار

لعامههتا للاو مههثلعاوههتن لم عارههل هه؛ص
لمرهل  لل ؛هال حصهت كتالل ع ل هم لل   ا لينهل و 

لطههه مل ئ هههتةلئاههه لمل سهههط لبهههفي(ل1س٫18ش
لعاًبو لعاقكتسفيلميلك ل  لعال ميبك لعات ت   
امصههف لعا تنهه لعاتلم هه للعخل ههتئل هه ليعا لههات

ل.عا لاتلعالطبف لاوت تئعةلعالتوك لاصتا 
لاهههدلعارهههم لفهههاعلمهههم لمهههيلياولمًههه 

لعاماههه لإلشهههتئعة(لييوً أرهههيشلملت اههه لعسهههلخاع 
ل  اهههه لالما ههههال بههههتئعملمت ل حصههههت  لكأسههههو م

لطهههههه مل ئ ههههههتةلئاهههههه لمل سههههههط لبههههههفيلعارههههههم ل
لعاًبوه لعالطبفه لمهيلك ل  لعال ميبك لعات ت   
امصهههههف لعا تنههههه لعاتلم ههههه لل خل هههههتئليعا لهههههات

ل (عاًوكهه ليعاائ هه لعاترههل يتةشاوت ههتئعةلعالتوكهه ل
ليا مو لعا؛لت  ل ا ل 

مل سههههط للبههههفيل حصههههت كتالل ع لم ل ههههلي هههه   -
لمهههههيلكههههه ل ئ هههههتةلاماههههه لعات تههههه علعاًوههههه 

 ه للعا مثللالف؛ ليعا لاتلعاًبو لعالطبكًفي

مرل يتةلعخل تئلامصف لعا تنه لعاتلم ه ل
 Z حفههثلأتنهه لقكتهه لاوت ههتئعةلعالتوكهه  

يذاهههههههههه ل ؛ههههههههههالمرههههههههههل  ل  اهههههههههه لل(3‚412ش
ل(لاصتا لعالطبف لعا لات.1‚15ش

فع،ل،ددددددحسالمعمدددددد سمتههههههتل هههههها ل وهههههه لل
فيراضيسالمقيرمسفيستلم،حستحصد  سالجوا د ساال

المعرف،دددددحسلنمهددددد،راتسالعمن،دددددحسال  مدددددحسفددددديس
الك،م،ددددد، سلط،لبددددد،تسالصددددديسالثددددد، يسالثددددد، وإس
الشرا يسشعبحسفليسمع،م سبم رادحسلفدرسصدقرس

 ؛هههالمًتئنههه لعاقكهههتسلعاًبوههه لالث، ويدددحسالشرا ،دددحس
بتا لهههات ليالرههه لفههها لعا؛لك ههه لمههه لنلهههت  ل ئعسههه ل

لمههههيل ي ئعسهههه ل( س1111 س)مدددد سسالسددددن،مسكهههه  
( س1118حمددددد سالخ،لددددد إ سور ،دددددحسالدددددوهييسش

( س1122)ملمدددددد،نسالسددددددع  سمحمدددددد  سي ئعسهههههه ل
( س1124)سد دددددد، سجمدددددد، سمحمدددددد  سي ئعسهههههه ل
س(س.1124)احرسحساس ثم،ن سي ئعس ل

يقههالام هه ل لتاكهه لعاتلتهه لع  لمع هه ل
عاتًلههههم ل هههه لا؛تكهههه لامصههههف لعا تنهههه لعاتلم هههه ل

ة  لاوت هههتئعةلعالتوكههه ل ههه لعاًكتكهههت لاطتا هههتةلشههه
 ؛ لملتم لبتاص لعاوتن لعاوتن تلعازئع  ل ؛ال
مًتئنههههههههه لعاقكهههههههههتسلعاًبوههههههههه لبتا لهههههههههاتلاطتا هههههههههتةل

لعات ت   لعال ميبك ل ا  
 ينلطههههم لعالههههائي لعاترههههلخام ل هههه لا؛رفههههال

عاتلتههه لع  لمع ههه لالتفهههزلبلههه  فمل ؛صهههمل
عالمرفههزليعا عقةكهه ليامًفهه لعألفههاعفلب قهه ل
ملًههههه   ليزيههههههت  لعالرت ههههه لعإلي ههههههتب لاههههههاتل
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شهههة  ل ؛ههه لملتمههه  لعألمهههملعاهههاتللطتا هههتة
    ملبشك ل ي تب ل  لزيت  لامصفو دل.

 الّوهههدلعات هههتئعةلعالتوكههه لمهههيلخههه  لاطبفههه ل
عاتلتهههههه لع  لمع هههههه ليلتهههههه ل وهههههه لاًميهههههه ل
عاترههتمكدلعات ههم   لبمفههثلارًرهه لعاطتا ههتةل
شههههههة  ل ؛هههههه لملتمهههههه لعاتلم هههههه ل ههههههيل  هههههه ل
يا مي ل تو لاةكشلميلخ ا تلعاطتا تةل

فتلعاتوهههه لييل ههههل لخبهههم ليعقةكهههه ل ليرههه  
عالمأفهههزليمهههل ي لاًههه ييلعاترهههتمكدليسهههم  ل

 نركتن تل.

 

 

 

ا : مناقشةة النتةةائج المتعلقةة ببطاقةة مالح ةةة  ثانيةا

 المهارات العملية : 

ساخيب،رسصححسالفرضسالث،لثس:س
 هه؛صلعارههم لعاوتاههثلاو مههثلعامههتا ل وهه ل

.ل,.5ينه ل   ال م ل ع ل حصت كتال ؛المرل  لش
تةلطه ملعات ت  ه ل(لبفيلمل سط لئاه ل ئ ه

لعاضههتبط عال ميبكهه لي ئ ههتةلطهه ملعات ت  هه ل
 هه لعالطبفهه لعا لههاتلا طتقهه لم حظهه لعات ههتئعةل

للعالتوك لاصتا لعات ت   لعال ميبك .
ياولمًهه لمههيلمههم لفههاعلعارههم  لاههدل

لMann Whitney )متنلييل؛ه عسلخاع لشعخل تئل
الما ههال  اهه للبههفيلعات ت  ههتةلعاترههلًو لاورههم ل

 سههههههط لئاهههههه ل ئ ههههههتةلطهههههه ملعارههههههم لبههههههفيلمل
يعات ت  ههه لعاضهههتبط ل ههه للعال ميبكههه عات ت  ههه ل

بطتقهههههه لم حظهههههه لعات ههههههتئعةلعالتوكهههههه ليعاائ هههههه ل
عاًوك  لات فاعالالما ال لتاك لعاتلته لع  لمع ه ل

 هه لا؛تكههه لعات هههتئعةلعالتوكهه  ليا مهههو لعا؛لهههت  ل
ل ا  

مل سههههههط للبههههههفيل حصههههههت كتالل ع ل ههههههم للي هههههه   -
لمههههههيلكهههههه ل ئ ههههههتةلاماهههههه لعات تهههههه علعاًوهههههه 

 ههه للالف؛ههه لعا مهههثليعا لهههاتلعاًبوههه لعالطبكًهههفي
حفهثللبطتق لم حظ لعات تئعةلعالتوك لأك  

(ليذا ل ؛هال23ل٫111كتن لمل سسلعاما لش
 (لاصتا لعالطبف لعا لات.1‚15مرل  لش

لعال ميبكهه لعات تهه  لفيلبهفيلاورههم ل(للUشلقكته  -
بطتقههههه لم حظههههه لعات هههههتئعةلل ههههه ليعاضهههههتبط 

ل ميبكههههه عاللعات ت  ههههه لاصهههههتا ل عاههههه لعالتوكههههه 
لعات ت  ه ل ئ هتةلئاه لمل سهط لكهتنلحفث

 ئ هههتةللئاههه لمل سهههط لمهههيليكبهههملعال ميبكههه 
(ل25ل٫111شلحفثلبو لعاضتبط  لعات ت   

لعا لاتل.لعاقكتسل  ليذا 
ل  اههههه لذعةل هههههم للي ههههه  ل اههههه ليشهههههفملمتهههههتل

لمل سههط لبههفي(ل1ل٫15شلمرههل  لل ؛ههال حصههت ك 
لعاضهههههتبط لعات تههههه  لفيلطههههه مل ئ هههههتةلئاههههه 

لعاتلتهههههه لع  لمع هههههه ل ئسهههههه لعالهههههه ليعال ميبكهههههه 
عال ميبكهههه  لمتههههتليشههههفمل اهههه للعات ت  هههه لاصههههتا 

عالههأ فملعإلي ههتب لاوتلتهه لع  لمع هه ل هه لا؛تكهه ل
عات هههههتئعةلعالتوكههههه لاههههها لعاطههههه ملشهههههة  ل ؛ههههه ل

ل ههههدلملتمهههه لبتاتههههاعئسلعاوتن يهههه لعازئععكهههه  ليمههههي
لل.عامتا للاو مثلعاوتاثلعارم ليًب 

 :للبحث الرابع الفرض صحة اختبار

لعامههتا لاو مههثللعامعبهه لعارههم ل هه؛ص
لمرهل  لل ؛هال حصهت كتالل ع ل هم لل   ا لينهل و 

لطهههههه مل ئ ههههههتةلئاهههههه لمل سههههههط لبههههههفي.‚.(ل5ش
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لعاًبو لعاقكتسفيلميلك ل  لعال ميبك لعات ت   
لا طتقهههههه لم حظهههههه لعات ههههههتئعةلعالتوكهههههه ليعا لههههههات

ل.عا لاتلعالطبف لاصتا 
لاهههدلعارهههم لفهههاعلمهههم لمهههيلياولمًههه 

ل(Wilcoxon)لييوً أرههههههههههيلملت اهههههههههه لعسههههههههههلخاع 
ل بههتئعملمت ل حصههت  لكأسههو ملعاماهه لإلشههتئعة

ل ئ هتةلئاه لمل سهط لبهفيلعارهم لل  اه لالما ا
لعالطبفه لميلك ل  لعال ميبك لعات ت   لط م

ا طتقهههههه لم حظهههههه لعات هههههههتئعةلليعا لههههههاتلعاًبوهههههه 
ل (عاًوكههههه ليعاائ ههههه لعارمعكههههه لعات هههههتئعةشلعالتوكههههه 

ل  ا للعا؛لت  ليا مو 
لمل سههههط لبههههفيل حصههههت كتالل ع ل ههههم للي هههه   -

لمهههههيلكههههه ل ئ هههههتةلاماههههه لعاًوههههه لعات تههههه ع
ل ه لعا مهثلالف؛ه ليعا لهاتلعاًبوه لعالطبكًفي

لككهههه  لبطتقهههه لم حظهههه لعات ههههتئعةلعالتوكهههه 
ل ؛هاليذاه ل( 3‚414شل Zقكته لكتنه لحفهث

ل.عا لاتلعالطبف لاصتا (ل1‚15شلمرل  ل
اوتلتهههه للعإلي ههههتب لعالههههأ فمل اهههه ليشههههفملمتههههت

لاهههها لعات ههههتئعةلعالتوكهههه لا؛تكهههه ل هههه لع  لمع هههه 
عاطههه ملشهههة  ل ؛ههه لملتمههه لبتاتهههاعئسلعاوتن يههه ل

لاو مهههثلعامعبههه لعارهههم ليًبههه ل هههدلعازئععكههه  ليمهههي
للعامتا 

لكهه ل ئعسهه لنلههت  لمهه لعا؛لك هه لفهها ليالرهه 
سملمدد،ن)سو(س1119سال  سبدداسلح دديس لريدد،)لمههي

سحشددم سرمضدد،ن)سسو(س1122سمحمدد  سالسددع  
س ثمددددد،ن سحسددددداسادددددحر)سو(س1121سمحمددددد  

سو(س1124سمحمددد  سجمددد، سد ددد، )سو(س1124
س(س.س1124سالس،،لي سمسفرسباسح،تم)

ليسههرمةلعالهه لعا؛لك هه لاوهه لاررههفملييتكههي
لا؛تكههههه ل ههههه لعاتلتههههه لع  لمع ههههه ل لتاكههههه ل ؛ هههههت

ل اه لعا مهثلعامهتا لاها ل ف؛ه لعالتوك لعات تئعة
ل ل و لمت
  ل وهههه لعاتًلهههم لع  لمع ههه لعاتلتههه لعحلههه ع

ل وههه لالتههه لعالتوكههه للعألنشهههط لمهههيلعالا ههها
لملتمههههههه ل ؛ههههههه لشهههههههة  لعاطتا هههههههتةل كرهههههههتم

لاوت ههههههههتئعةلعازئععكهههههههه لعاوتن يهههههههه لبتاتههههههههاعئس
ل.لعاًكتكت لم ت ل  لعالتوك 

 لعاتًلهههههههههم لع  لمع ههههههههه لعاتلتههههههههه لاضهههههههههتفي
لشهة  لعاطه مليتتئسه تلاهدل توكه لات تئعة

لبتاتهههاعئسلعاائعسههه لي ؛هههت ل ههه لملتمههه ل ؛ههه 
ل للعآلاك لاألس تملعاوتن ي 

ل ؛ههههههههه ل  هههههههههاع لبههههههههمعم ل ههههههههه لاضههههههههتف؛ ت (1
هه  لبصههه ئ لياًههيلعاتلتمهه   لارههه ل لز مر
ل وه ل ها لمتتلعات تئعة لاو ل كلرتم

لعاتلتهه ل ؛هه ل  ههاع لبمنههتم لم عمهه ل هها 
لعات ؛ههههه لاوههههه لاتتتئسههههه ليملت  نههههههليمهههههت
لعألكرهه في لنههتزلامضههفملم ههتئ  لموهه 

ل هه لعاب اتسههف  لشهه ل ههيلعاًشهه لم ههتئ 
ل.ليم حهليحا

لعالتوكهههه لعات ههههتئعةلبلهههه لي ع لخطهههه ئ  (2
لارههههههخفيلاملههههههت لعالهههههه لعال ههههههتئملموهههههه 

ل صهه لم ههتئ  لموهه ل تاكهه لئ حههمعلاائ هه 
ل.يعامم لعاممت لميلمخو ط



 

222 

لعات ههههههتئ  لبلههههه لي ع لاًههههههتاك لعئارهههههتع (3
ل اهه لعات ههتئعةلبلهه لي ع لاملههت لحفههث
لموه لعاتهاعئسل  ل ال ع مليي يعةلم ع 

لكلوههههه لالفهههههفيل ههههه لعإلاًلمينههههه لعاتفهههههزعن
لبههههتاتوو لمرًههههائعاللسههههت  لييلمههههو ل رههههد
 ل.ل مع 

ل
ا : مناقشةةة النتةةائج المتعلقةةة ب مقيةةاس االتجةةا  ثالثةةا

 نحو العمل المعملي االفتراضي : 

ساخيب،رسسصححسالفرضسالخ،م سسلنبحث:
او مهههههثلعامههههههتا للل ههههه؛صلعارهههههم لعاخههههههتم 

لمرهل  لل ؛هال حصهت كتالل ع ل هم لل   ال و لينه 
لطهههههه مل ئ ههههههتةلئاهههههه لمل سههههههط لبههههههفي(ل.,.5ش

ل ههه لعاضهههتبط ليعات ت  ههه لعال ميبكههه لعات ت  ههه 
عالتهههه للاتقكههههتسلع ا ههههت لنمهههه لعا لههههاتلعالطبفهههه 

لعات ت  ههههههههههه لاصهههههههههههتا لعاتلتوههههههههههه لع  لمع ههههههههههه 
ل.عال ميبك 

ياولمًهه لمههيلمههم لفههاعلعارههم  لاههدل
لMann Whitney) متنلييل؛ه عسلخاع لعخل تئلش

الما ههال  اهه للعاترههلًو للعات ت  ههتةاورههم لبههفيل
عارههههههم لبههههههفيلمل سههههههط لئاهههههه ل ئ ههههههتةلطهههههه مل
عات ت  ههه لعال ميبكههه ليعات ت  ههه لعاضهههتبط ل ههه ل

ته لعاتلتوه لع  لمع ه لمقكتسلع ا ت لنمه لعال
يعاائ ههه لعاًوكههه  لات فهههاعالالما هههال لتاكههه لعاتلتههه ل
ع  لمع هههههه ل هههههه لا؛تكهههههه لع ا ههههههت لنمهههههه لعالتهههههه ل

لعاتلتو لع  لمع   ليا مو لعا؛لت  ل ا ل
لمرههههههل  لل ههههههم ل ع ل حصههههههت كتال ؛ههههههالي هههههه   -

ل ئ ههههههههتةلئاهههههههه لبههههههههفيلمل سههههههههط (ل1‚18ش

كهههههههه لمهههههههيلعات ت  هههههههه لعال ميبكهههههههه للطههههههه م
تسلع ا هههت ليعات ت  ههه لعاضهههتبط ل ههه لمقكههه

نمهههه لعالتههههه لعاتلتوهههه لع  لمع ههههه  ليأهههههتنل
سمل سسلئا ل ئ تةلعات ت   لعال ميبكه لش

 ليفهه ليكبههملمههيلمل سههسلئاهه ل(س12‚811
ل.(س 9‚811)عات ت   لعاضتبط ل

لعات تهههههههههه  لفيلبههههههههههفيلاورههههههههههم للل(U)قكتهههههههههه ل -
مقكههههتسلع ا ههههت لل هههه ليعاضههههتبط لعال ميبكهههه 

 عاههههههه للنمهههههه لعالتهههههه لعاتلتوههههههه لع  لمع هههههه 
لكهههههتنلحفهههههثلعال ميبكههههه لعات ت  ههههه لاصهههههتا 

لعال ميبكه ل ئ تةلعات ت   لئا لمل سط 
لعات ت  ه ل ئ هتةلئا لمل سط لميليكبم

ليذاهههه ل(11‚811)عاضههههتبط  لحفههههثلبوهههه ل
عاقكههتسلعا لههات لمتههتليشههفمل اهه لي هه  لل هه 

 هههههم لذعةل  اههههه ل حصهههههت ك ل ؛هههههالمرهههههل  ل
بفيلمل سط لئا ل ئ تةلط ملل(1‚15ش

عات تهههههه  لفيلعاضههههههتبط ليعال ميبكهههههه لعالهههههه ل
 ئسههههههههههه لعاتلتههههههههههه لع  لمع ههههههههههه لاصهههههههههههتا ل
عات ت   لعال ميبك  ليمهيل هدليًبه لعارهم ل

لعاختم لاو مثلعامتا ل
 اختبار صحة الفرض السادس للبحث:

 ؛صلعارم لعارهت سلاو مهثلعامهتا ل
مرهل  لل ؛هال حصهت كتالل ع ل هم لل   ال و لينه 

لطهههههه مل ئ ههههههتةلئاهههههه لمل سههههههط ل.(لبههههههفي,.5ش
لعاًبو لفيعاقكتسلميلك ل  لعال ميبك لعات ت   
اتقكهههتسلع ا هههت لنمههه لعالتههه لعاتلتوههه لليعا لهههات

لعا لاتل.لعالطبف لاصتا لع  لمع  
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لعسههلخاع لاهدلعارههم لفهاعلمههم لمهيلاولمًه يل
إلشهتئعةلعاماه لWilcoxon) شييوً أرهيلملت اه 

ل  اهههه لالما ههههالكأسههههو مل حصههههت  ل بههههتئعملمت 
لطهههههه مل ئ ههههههتةلئاهههههه لمل سههههههط لبههههههفيلعارههههههم ل

مهيلعالطبفه لعاًبوه ل  لأ للعال ميبك لعات ت   
يعا لهههاتلاتقكهههتسلع ا هههت لنمههه لعالتههه لعاتلتوههه ل
ع  لمع هههه ليعاائ هههه لعاًوكهههه ليا مههههو للعا؛لههههت  ل

ل ا ل 
لمل سههههط لبههههفيل حصههههت كتالل ع ل ههههم للي هههه   -

لعاًبوههههه لعالطبكًهههههفيلمهههههيلكههههه ل ئ هههههتةلئاههههه 
مقكههتسلع ا ههت لل هه لعا مههثلالف؛هه ليعا لههات

لحفهههههثلنمههههه لعالتههههه لعاتلتوههههه لع  لمع ههههه  
للمرهل  لل ؛هال(ليذا 3‚184شل Zقكت لكتن 

ل.عا لاتلعالطبف لاصتا (ل1‚15ش
متههههتليشههههفمل اهههه لعالههههأ فملعإلي ههههتب لاوتلتهههه ل
ع  لمع  ل  لا؛تك لمقكتسلع ا ت لنم لعالت ل

اههها لعاطههه ملشهههة  ل ؛ههه للع  لمع ههه عاتلتوههه ل
ل ههههدلملتمهههه لبتاتههههاعئسلعاوتن يهههه لعازئععكهههه  ليمههههي

للعارت سللاو مثلعامتا لعارم ليًب 
ليسههههرمةلعالهههه لعا؛لك هههه لوهههه الاررههههفملييتكههههي

لا؛تكههههه ل ههههه لعاتلتههههه لع  لمع ههههه ل لتاكههههه ل ؛ هههههت
لاههها لع  لمع ههه لعاتلتوههه ع ا هههت لنمههه لعالتههه ل

ل ل و لمتل ا ل ف؛ لعا مثلعامتا 
قهههههههالام ههههههه ل لتاكههههههه لعاتلتههههههه لع  لمع ههههههه لل

عاتًلههم ل هه لا؛تكهه لع ا ههت لنمهه لعالتهه لعاتلتوهه ل
ع  لمع ه لاههاتلطتا ههتةلعاصه لعاوههتن لعاوههتن تل

شههة  ل ؛هه لملتمهه لبتائسهه لأرههملمههًملعازئع هه ل

عاوتن يهههه لعازئععكهههه ل ؛ههههالمًتئنهههه لعاقكههههتسلعاًبوهههه ل
لبتا لاتلاطتا تةلعات ت   لعال ميبك ل ا ل 

 اههههههأ فملعا تنهههههه لعات ههههههتئتل ؛ههههههالعارههههههم ل وهههههه ل
عا تنهههههههه لعا  ههههههههاعن  لف ههههههههتاخبمعةلعاتخلورهههههههه ل
يعال ميههههههههه ليعالهههههههههائي لالشهههههههههك لعات هههههههههتئعة ل

 ههت ليعات ههتئعةلبههايئفتلاهه  مل هه لعارههو  ليع ا
 ااتلعارم ل.

 طميً لعالائي لعاترهلخام ل ه لا؛رفهالعاتلته ل
ع  لمع ههه لالتفهههزلبلههه  فمل ؛صهههملعاتشهههتئأ ل
عارلوكههه  ليي ههه  لعاترهههتمكد لمتهههتل ههه  تل اههه ل
عالشهههه ي ليع نل ههههت  ليي لهههه لعاطتا ههههتةليكوههههمل

  ي تبك ل  لعا تفتا دل.

 توصيات البحث : 

فيسضو سم،ستمساليوص سمل،هسماس ي،ً س وصديس
س،س ني:البحثسبم

لعالههه ليعاائعسهههتةلعا مههه ثلمهههيلمزيهههال  هههمع  (1
لع  لمع هههك لعاتلتمههه لعسهههلخاع لي هههملال؛هههتي 

لكتارفزيههههههههت لثخهههههههمتللمًههههههههمئعةلاهههههههائي ل ههههههه 
 وه للعالتوكه لعات تئعةلا؛تك ل و ليعألحكت 

لعاوتن ي لبتاتاعئسلط ملشة  ل ؛ لملتم 
ل.لعازئععك 

اتلوتهههههههههه لطهههههههههه مللاائيبكهههههههههه ل يئعةل ًهههههههههها (2
شههههههة  ل ؛هههههه للعاتههههههاعئسلعاوتن يهههههه لعازئععكهههههه 

لعاتلتمههههههه لعسهههههههلخاع لككفكههههههه ل وههههههه لملتمههههههه 
لبرمي  هتلعالو  لمت  لاائي ل  لع  لمع ك 
لعاتخلور .

لع  لمع هههك لعاتلتمههه لعسهههلخاع ل ًهههم لالتهههكد (3
لع حلكت هتةلبهايتللارل؛ه لعاله لعاتهاعئسل  
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لعاممأكهه  لعإل تقههتةلذيتلليختمهه اللعاختمهه 
لعالائي ليسو ملال  لعال لعا تملتةلي و 

ل.لبلال ي
لعاللوكتكهههههههههههه لعات سرههههههههههههتةلبههههههههههههفيلينلعاللههههههههههههت (4

لع  لمع ههه لعا عقهه لبهههمعم ل نلههت ليم سرههتة
لع لمع هههههك لملتمههههه لياصهههههتكدل نلهههههت لب هههههاف
لعاائعسههههك لاوت؛ههههتف ليم؛تسهههه  لعا هههه   ل تاكهههه 

اطههه ملعاتهههاعئسلعاوتن يههه لعازئععكههه لشههههة  ل
لل. ؛ لملتم ل

 مقترحات البحث : 

 تقترح الباحثة دراسة ما يلي : 

م؛ههههههتف لل  ههههههمع ل ئعسههههههتةلالطهههههه يملمملهههههه تل .1
عالوهههههههه  لبرمي  هههههههههتلعاتخلورههههههههه ل ههههههههه ل ههههههههه  ل
عات هتئعةلعالتوكهه لاطه ملعاتههاعئسلعاوتن يهه ل

 عازئععك لشة  ل ؛ لملتم .ل

  ههههمع ل ئعسهههه لاوللهههههمفل وهههه لي ههههملبمنهههههتم ل .2
اهههههههائيب لاتلوتههههههه لعاًكتكهههههههت ل وههههههه لا؛تكههههههه ل
عات ههههههتئعةلعالتوكهههههه ليع ا ههههههت لنمهههههه لعالتهههههه ل
عاتلتو لع  لمع  لااتلط ملشة  ل ؛ه ل

 سلعاوتن ي لعازئععك ل.ملتم لبتاتاعئل

  مع ل ئعس ل سلخاع لعاتلتمه لع  لمع هك ل .3
  لعاتهاعئسلعاله لارل؛ه لبهايتلع حلكت هتةل

لعاختم ليختم لذيلعإل تقتةلعاممأك ل.
 المراجع العربية :

(.ل1422 لمه لعاها  ل.لشيللبرف ن  بمعمكدل (1
.لعاًههتفم ل لتدد ري سالعنددولسواليرب،ددحسالعنم،ددح

 .ل عاتلتئفلاو؛شمليعال زيل عئ

(.ل2111 يتههههتنلعارههههلفالممتههههالح ههههتزتل.ش (2
 لتاكهههه لعسههههلخاع لعاتلتمهههه لع  لمع ههههك ل هههه ل
عالمصف ليا؛تك لعات تئعةلعالتوك ل  لمت  ل
عاًكتكههههههههههت لاههههههههههاتلطهههههههههه ملعاصهههههههههه لعألي ل
عاوهههههتن ت.لئسهههههتا لمت رههههههلفملنفهههههملم؛شهههههه ئ ل

ل.كوك لعالميك ل.ل تمل لعات؛ص ئ ل.للللللللللللللللللللل
(.لي هههمل2113حههتادلبهههيلمرهههرملعارهههكتا .لشل (3

عسهههههلخاع لعاتلتههههه لع  لمع ههههه ل ههههه لا؛تكههههه ل
عالوهه  للعالتوكهه لاههاتلطهه ملمههت  لعات ههتئعة

اوصهههه لعألي لمل سههههسل.لئسههههتا لمت رههههلفمل
عالميكهههههه ل.لعاتتوًهههههه للكوكهههههه .للنفههههههملم؛شهههههه ئ 

 ي لعاًمت.ل تمل لعالميك لعارل  ي ل.

حتالعاختاات ليئقكه لب؛ه لمهتا لعاه ففب لل (4
لههم ل(.ل ت وكهه لبمنههتم لاههائيب لم2115ً.لش

 هههه لا؛تكهههه لم ههههتئعةلعألمههههتنلعاتلتوهههه لاههههاتل
ملوتهههتةلعالوههه  ل ههه لعاتمحوههه لعاتل سههههط ل.ل
 ئعسههههههتةل هههههه لعات؛ههههههتف ليطههههههم لعالهههههههائي ل

عالهها ل.مجنددحسالملدد،ه سوطددرقساليدد ري س.س
 (ل.21ل-25(ل ل ل لش112ش

حتهههاتليبههه لعارلههه  ل رطكرههه ليل ت ههها ل بهههالل (5
تعندد،مسالعنددولسفدديس(.2111عامتفههالسههميئ.ش

سهددددددددد اا.)األسسضدددددددددو سوق،فدددددددددحسالجدددددددددود
.عاًهههههههتفم ل ل عئلعا؛شهههههههملواإلاددددددديرات،ج،،تس(

 او تملتةل.

حتهههههههههههههههههاتل سهههههههههههههههههتت ف ل بهههههههههههههههههالعالزيهههههههههههههههههزل (2
(.لاًههههههه يدلبمنهههههههتم لشهههههههة  ل1442شههههههة تن.ش

يم؛ههت لعاتلتمهه لبتاتههاعئسلعاوتن يهه لعازئععكهه ل
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عكلرههههههتملعاطهههههه ملعات ههههههتئعةلل هههههه ل هههههه  
عالتوكهههههه لعا زمهههههه لالتو ههههههدلأأم؛ههههههت لملتمهههههه ل

لا عاًكتكههت لبتاتههاعئسلعاوتن يهه لعالتمهه ل.لئسههت
نفههههملم؛شهههه ئ .لمل ههههالعاائعسههههتةل.مت رههههلفم

 يعا م ثلعالمي ي .ل تمل لعاًتفم ل.

ختاهههالحتهههاتلسممتهههالسهههتادلييحتهههال وههه ل.ل (2
.ليزعئ لعالميكهههه ل هدددد سومخدددد، نس(.ل2113ش

ليعاللوكدل لعاتصمي لاوط ت  ل.
(.ل2114بغههههاع تل.شممتههههالل  ههههت ل تههههت ل (8

 ت وكهه لاصههتكدلملتهه لع لمع هه لقههت دل وهه ل
م ههتئعةللل؛تكهه لبلهه عالرههت  ةلعاتللهها  لال

عال ههههههتئملعاتلتوكهههههه ل ههههههه لمهههههه؛  لعاًكتكهههههههت ل
ئسههههههتا للاطهههههه ملعاصهههههه لعألي لعاوههههههتن تل.

لكوكهههههه لعالميكهههههه .للمت رههههههلفملنفههههههملم؛شهههههه ئ 
.ل تملهههه للعا؛ عكهههه لقرههههدلاً؛ ا  كههههتلعاللوههههكد

 .لب ئسلفا

معنددددمسالعنددددول:س(.ل1424ئشههههاتلابفهههه ل.شل (4
م دد ادهسو مددوهسسمسئول،،ته أادد،ل  س مندده 

م ل لمكل هه لعألن وهه ل.عاًههتفلالعنمدديسوالمهلددي
 عاتصمي ل.

(.ل2112ئمضهههتنلحشهههت لممتهههالعارهههفا.لش (11
ي هههملعالرت هههه لبههههفيلينتههههتطلعالتهههه لبتاتلتمهههه ل
ع  لمع هههههك لاتًههههههمئعةلعالوهههههه  لليعألسههههههتاف ل
عاتلمفكهه ل هه لا؛تكهه لعأل ع لعاتلتوهه لاطهه مل
عاتمحوهههه لع  اع يهههه ل.لئسههههتا ل ألهههه ئع لنفههههمل

 م؛ش ئ لل.لأوك لعالميك ل.ل تمل لحو عنل.

الج، دددددد سل(.2112ممتههههههالقمنهههههه ل.شزيفهههههها ل (11
ل.عات؛صههه ئ لالوجددد ا يسفددديستددد ري سالعندددول

ل عاتكل  لعالميك ل.ل
(.عإلا هههههت ل2114زأميهههههتليمفههههه لبهههههيل  ل.ش (12

نمههه لعسههههلخاع لعاتخلبهههمعةلع  لمع ههههك ل هههه ل
بههههههههه ل لهللعاللوهههههههههكدلعإلاًلمينههههههههه لي  قلههههههههه

عاًهههائعةلعإلباععكههه لاهههاتل ف؛ههه لمهههيلطههه مل
يطتا ههههتةلعاللوههههكدلعاوههههتن تل هههه لما ؛هههه لمكهههه ل

مجنحسعالميك لعارهل  ي ل.للعاتكمم لبتاتتوً 
.عألئ نلئيكههههه للالعرب،دددددحستاتحددددد،دسالج،معددددد،

ل.للل2114 بمي لل1431عاوتن ل
(.ل2114 وتههههههتنلحرههههههفيل.شحرههههههيلسهههههممل (13

اهههههأ فملعسهههههلخاع لعاتلتههههه لع  لمع ههههه ل هههههه ل
عالودلاهاتللي توكتةعالتوك لا؛تك لعات تئعةل

طهه ملعاصهه لعارههت سلع بلههاع  ل.لئسههتا ل
.لعالميكهههههه لشههههه ئ ل.لأوكههههه م؛لمت رهههههلفملنفهههههم

لشت ل.للللللللل تمل ل فيل
(.لمل قهههههتةل1443مهههههبمتلبتسهههههسليحتههههها.ش (14

اههههههههائي لعالوهههههههه  ل هههههههه لعاتلتفههههههههالعألزفميهههههههه ل
ل لالمجنددددددحساليربويددددددح.بتمت ظهههههه لسهههههه فت ل

لل.ل1. ز ل8 ا مط ل لعا تمل لبر فت .
(.ي ههههههمل2114 وههههه لبههههههيل.ههههههت ملعاشهههههه مت.ش (15

عسههههههههههلخاع لعاتخلبههههههههههمعةلع  لمع ههههههههههك ل هههههههههه ل
 هههه للل ههههتئملعاتلتوكهههه عكلرههههتملم ههههتئعةلعال

مًههههههمئلعألحكههههههت لاطهههههه ملعاصهههههه لعاوتاههههههثل
نفهههمللئسهههتا ل ألههه ئع للعاوهههتن تلبتا ؛ههه ل ههها .
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م؛شهههههه ئ ل.كوكهههههه لعالميكهههههه ل.عاتتوًهههههه لعالميكهههههه ل
ل تمل لي لعاًمتل.عارل  ي .ل

(ل.ل2114.شلكتههههههت ل بههههههالعامتفههههههالزيلهههههه نل (12
ل2.لطلرؤيدحسبل،ً،دحس-ت ري سالعندولسلنفهدم

ل.لعاًتفم ل ل تادلعاًل ل.
(.ل1442 لممتههههالسههههوكتتنل.شمت هههها لح شهههه (12

اًهههههه يدلعا عقهههههه لعامهههههههتا لاوائعسهههههه لعاتلتوكههههههه ل
العنمدددديسسالمدددد تمرل.لبتمعحههه لعاللوهههكدلعالههههت 

.للاألو سلنجمع،حسالمصريحسلنيرب،حسالعنم،دح
ل.ل(3 ل ا لشعات والعألي 

األمدد،نس(.ل1442.شمههتفمل سههتت ف لمههبمتل (18
.ب؛ ههههتل لالمعمندددديس..الوق،لددددحس..والمواجهددددح

لا؛شمل.يعلاوط ت  لم سر لعإلخ  
اليرب،ددددددحس(ل.2113ممتههههههالعارههههههفال وهههههه ل.ش (14

. ّتهتن  عئلعاترهفم لالعنم،حسوت ري سالعنول
ليعال زي ل.لماو؛ش

سههههلال بههههالعا فههههتملليممتههههالمههههتبملسههههوكدل (21
لالج   سفيست ري سالعنول(.ل1422نت ئ.لش

للللللللعاتلم  ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمط ل .لعاًتفم ل ل2.لط
(.ل2113ممتههههههههههههههال طكههههههههههههههه للختهههههههههههههههك ل.ش (21

 عئلل.عاًهتفم ل لمليوج،تستكلولوج،د،ساليعند،م
للعامكت ل.

عاتمأزلعاً م لاوللوكدلعإلاًلمين لبتات و ل (22
(ل.ل.NELC)).(2010)عأل وهههههههههه لاو تملههههههههههتة
اليقد لسلطند سمت،حدحسسدل  سمرش،دإسو موذج

معمددددددد سمفيراضددددددديسلنمقدددددددرراتسالعمن،دددددددحس
لللللللللللللللللللللللللللل.المصدددددددددددددددددددددددددددددددريحسب،لج،معددددددددددددددددددددددددددددددد،ت

-http://ecenter.mans.edu.eg/doc/virtual

lap.pdfل لFrom  لل
(.لبمنهههههتم ل2112مهههه  لممتهههههالعارههههوكدل.شل)23

مًلههههههم لال؛تكهههههه لبلهههههه لعات ههههههتئعةلعالتوكهههههه ل
عاًكتكت كههههه لعاتائسهههههك لاهههههاتلطتا هههههتةلأوكههههه ل

راددد،لحسالخنددد، سميكههه لاوب؛هههتةلبتاميهههت ل.لعال
(  ل شل82( لعالا لش22عار؛ لشالعربيس.س

ل(ل.ل122 ل111
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