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فً تذسيش االقتصاد انًنزنً عهً تنًيت  (4MAT)أثش اصتخذاو نًىرج انفىسياث 

  انتحصيم وعاداث انعقم ويهاساث سيادة األعًال نذي طانباث انًشحهت انثانىيت

  دادـإع
 .و.د/ صًاح حهًً يش إبشاهيىأ

 زيظ االقتصاد امليصىلأضتاذ مطاعد مياٍج وطسم تد
 جامعة امليوفية -نلية الرتبية اليوعية 

 يقــــذيـــت: 

شهه ا عالههفا  لههو عااههيرع  عوالتههتس رعههرك  لراههفتمع رميرار تههع رللسرلفرتههع ر  هه   ت   
عالههفا عارمههتا تاههف    اههو عهها م تههت لههو  عههاعى راتتههت عت ههف د لههو مفلههع عال ههفك  ر هها  اا  اهه  

ع مهن عار اتها رعك رمهفت عاسه تن  افاه لف عاللتلهع ر  ه ع  عاعف هع  اهو مسو رثلتن عاقتلع عايفر 
عتهههفاس عاللتلهههع رعاهههرالاعل ف ررشهههفتم ف  ههها  يرف  هههف عف هههع  افاهههتع تراعتههها   لتر هههف مسهههو عالاهههررا 
عالههفالوو رلههت عاراعتهها عاللتلههو رراعتهها عف ههع عال رلههت  اههو مهه ب لهها ستن رلههامرلتن  فال ههفتع  

تهههع عرهههو تلمهههي   عاللههها مسهههو يلهههر عال رلهههت رعاا هههفت  رعالعفل هههع مسهههو عالسلتهههع رعاللستهههع رعاعتفر
 عاريفلاتع لو مفلع عال فك  ا ترقفء   راس عاعتفس. 

رك شههه   ن رعقتههها  ههه ع عا ههها  ك تهههلرو ارن  يهههفء  تههها تلرسههه  ل هههفتع  مقستهههع ر هههاتع  
ااستلع عارو رافما رل فتع  تتفاس عوملفا ؛ لريلتع عال فتع  عالقستع رلرو لن للفتاف  عالقستع ع

مسههو رلسهه  عامهه ب عاال ههتع  عارههو تعرف ري ههف لههو عالاههرق ا رلههن ثهه  ل ههو رههااا  اههو ل هه   ل هها 
اسلفا  لن عرا   ررافما مسو ري ت  ملستع عارلس  ررر   ف  مرفءس لو لرع   عاعتهفس عاترلتهع لهو 

 تت عالرلسلههتن  ههرء عالرتههفت عء ههتعءع  عاليفاهه ع اسلر هه  عارلستلههو  عاهه ا تلههت  هه  عالههرلس  ررشهه
مسههههو علههههر   عءتعاس ر ههههف  عاههههرالاع  عاقههههاتع  رعال ههههفتع  عالقستههههع لههههو  لتههههت عويشههههمع عارلستلتههههع 

 و(8 ع8002)ليمى عبدىاع،  عرعاعتفرتع عرو ت    عاررمتت ااا عالرلس  مفاس ك تلها لهن للفتاهر ف 
عام ب لت عالعتمتن رتلا عك رلف   لفاع  عالقا  لتًع  ترتتًف الف ا ف لن ارت ل   لو ررفما 

)إيمىننع،لاىنرى  عر(ع8002)أيمىنعبديى  علو عالرع   عاعتفرتع ررشتت  لض عااتعاف  رلي هف 
 او  ترتس ريلتع مفاع  عالقها اهاا عامه ب رعك رلهف   هال  ف  ثيهفء  (8022زيز عبسنع عع–

  عارالمههتم اسرهههاتت  عتهههى  يههه ا  اهههر  تاتهههت لهههن عاللفتاهههف  رعاللرقهههاع  عهههرا ملستهههف  عارلسهههت
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رعاهههرلس  ر الف هههع لتلهههف ترلسههها   لههها عالهههرلس  ل هههامًف لتيهههًف لع هههًف ا اهههرم   ر هههفات مسهههو مهههت  
 عالشم   ر يت عاقتعتع  رعء اع  مسو عالالفمتس راسرمتف   التا.

ر لههف  ن تالههفء عولههع لت ههرن  قههاتر ف مسههو عك رمههفت رعكترقههفء اهه ع   هه   لههن عا ههترتا 
عتى تلر هت عارر ه  يعهر عارلسهت  عاتتهفاا رر  هًف مفالتهًف لهو الج تتفاس عوملفا  فاليف ج عااتعاتع 

عBernstein(ع 2011)عHillلاااف  عارلست  عالف  رعالفاو لقا تما عالاتا لن عا هفعثتن لهي   
مسو   لتع تتفاس عوملفا ر ترتس رلستل ف اسم ب اارت ف لو عاريلتع عالاهراعلع عتهى  (2015)

اع  رعك رمهههفت ررلر هههت لعتمهههًف اسيلهههر عك ر هههفاا وا اراهههع  ي هههف رلثههها عاقهههرس عااعللهههع السههه  عء ههه
Gibson,et.al.)؛ ا ع       يف  ع رلف  لراعتا  رلست  ررهاتتب عامه ب مسهو تتهفاس (2011ع,ع

ررلر هههت . عوملهههفا لهههن الههه ا عالقهههتتع  الاهههفمار   اسر هههرا  اهههو ل هههن لالرسرهههع لهههو عالاهههرق ا
ارهاتت  ررلسههت  عامرفتهف  عا الهع لههو  تيهع مفالتههع  عواهفاتب رعامهتا عارقستاتههع عالر لهع اتهت مفلتههع

ريفلاههتع راهه ا   يههف  عف ههع  اههو عارعههرا لههن راههفيم عارههاتت  عااههس و  اههو عاههرلس  عايشههم عارلههفا 
(Tam,2009). 

رالهف مههفن ل هه  مترتهع رلسهه  عامهه ب تلر هت لعههرتًع ل لههًف اي هف  عارلسههت  رعاههرلس  الف ههع ر ن 
لرن عامههتا عارقستاتههع لر ههف ستن عارههترا عارتاتههع ر يلههفم عاللسلههتن لههو مثتههت لههن عوعتههفن تاههرالا

عاههرلس  عالالرسرههع اههاا عامهه ب تاهه  عاعف ههع ا  رلههف    ههف لههو  هها عاههامرس عالراعتههاس لههن   هها ت ههفا 
عارت تههع  اههو عاههرلس  عا لههفمو اعالهها عا ههرر  اتههت عالر فياههع الاههفماس عالرلسلههتن مسههو عمرشههف  

اسرر هها  اههو عواههفاتب عارههو تلمههن عن راههرالا  لههو   اههفات    عارلستلتههع عاالف ههع رلههيع   لت ههع
؛ للهههف (222 ع8022)اىىى نحعمبمىىىا ععالر هههرمف  عالاتاهههتع رلرع ههه  مثتهههتس الهههفت  عالاتاهههع 

ترمسههب عالرتههفت عامتعيهها عاليفاهه ع اسرههاتت  عتههى تراههيو اسلرلسلههتن عاههرتلفب عالعرههرا عارلستلههو 
ارت هههرا مهههاس يلهههف   التعمهههفس رعمراهههفب عاال هههتع   فاشهههما عاليفاهههب و رمستههه    هههت  لهههو عالتهههاعن ع

 يلفم عارلس  لن  تي ف يلر   عاررتلف  عا ا تلها يلر  هًف م  تهًف اسرالمهتم رعها عالشهم   ر ها 
(  ن رات مشتس لاتاع  فاركتف  عالرعاس رميهاع  فله   رم تها يلهر   2009) McCarthy ما 

عت ف تع عيلما   شهما  عاررتلف  لو لشفتتت رت رتع مرتسع عالاا ر ا عقق      عالاعت  يرفيج
 ت ف د مسو عارع تا عااتعاو اسم ب رعر ف فر   يعر ملستع عارلست  رعارلس  ررعلس   عالايراتع 
ررعقتق   للفتتت عامرفءس رعا راس عارو ر لر ف عالي لهع عارت رتهع لهو عاركتهف  عالرعهاس عولتتمتهع 

 (.292 عع8022)أبماعبم ع ع
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مسهههو عن عامههه ب لهههو عالهههاعا  تررقهههترن  اهههو عاهههرالاع   ري هههتًع عن عارع هههت عارلستلهههو تامههها
عالههفاع  عالقستههع لههو لالرسهه  عايشههفمف  عارلستلتههع رعاللستههع ر هه ع لههف  مهها  مستهه  اتعاههع مهها لههن 

Gordon ( عتهنن عبداع،ل بمنع8022( عمني ةعبداع،لعزيزع)8022( عنا،حعب ننةع)2011)ع
س عوملهفا يرت هع عاهرالاع  عاللسلهتن و ملف تر   علرقهفت عامه ب اللفتاهع ل هفتع  تتهفا(8022)

اسمههتا عارقستاتههع لههو عارههاتت  للههف امههو عا ههفعثتن عارر تهه   ههر تعء اتعاههف  كالرتههفت عياههب عامههتا 
؛ للههف (8022)بديىى عشن ىىمع ععارلستلتههع رعويشههمع لههو رلسههت  تتههفاس عوملههفا لههو لتععهها عارلسههت  
ت ف تههع لههو عارلسههت  ملههف    تر ههف امههو عا فعثههع  اههو عاههرالاع  يلههر   عاررتلههف  الههف اهه  لههن  ثههفت  

أمىىىىلعزشىىىى ،نعع–( عآمىىىىنلعبيىىىىن ع2009)ععEnver &Ramazanعااتعاههههف  لثهههها اتعاههههع 
(عع2015)عIdris & Ibrahim( ع8022( عأبمىىاعبمىى ع)8022( عأسىىمنحعمبمىىاع)8022)

اسللا مسو ريلتع مفاع  عالقا رل فتع  تتفاس عوملفا ااا مفا هف  عالتعسهع عاثفيرتهع لهن اله ا 
 ر هههفا عاليااهههو رالف هههع  ن لهههفاس عك ر هههفا عاليااهههو  لهههف رر هههلي  لهههن ل هههفك  اتعاهههتع لهههفاس عك

رارمتت رامت  مفا  عالقا رل فتع  تتفاس عوملفا عارو رهر ء  لهت عال رلهت عال هتا عالرمهرت 
رعارو رللا مسو الت م سهع عارقها  ؛ لفك ر هفا عاليااهو لهن   ه  عالهرعا عااتعاهتع عارهو تلمهن لهن 

رلفتش عارتا لت لرتاع  عاعتفس عك رلفمتهع عتهى تالهرد  اتعاهع عواهتس رععرتف فر هف ال ا ف عن ت
ر لقرلفر ف مسو عالاررا عواتا رعال رلت رعا تيع  ق ا عاي رض   هف  اهو عتهفس  ل ها راه  تلها 
تقر ت مسو رلس  عاررفس عال فتع  عاللستع  ا رلاا  ا  الافتتس عارمرت عالسلو عا ا ر س   ات  

 (.2269 ع8022زيز عبسن عع–)إيمننع،لانرى  ععا شتتع 

 ث: ــــــت انبحــــــاس بًشكهــــــاإلحض

ي هت عءعاههف   لشههمسع عا عههى لهن رع ههت ل ع ههع عا فعثههع  ثيهفء عءشههتع  عارت ههرا اسرت تههع 
عالتاعيتع  ل  لقاتس مفا ف  عالتعسع عاثفيرتع مسو عاهرعم  لهو ل هفتع  عاررمتهت عوافاهتع رمها  

اسل هههفتع   ر عالهههفاع  عالقستهههع عارهههو راهههفما ن مسهههو عمراهههفب عاللتلهههع ر يفي هههف ررشهههمتا علهههر م   
 عمهف   ههعتعع مهن  يراهه   رعوالهتتن ررلههاتا  لمههفت   رر هرتعر   عاالفميههع لهت عكلرقههفت اسلثههف تس 
رعك رمفتتع رما  رعلا عالايراتعو ملف اهرع   يه  تاه  عارقها  عاعهفاى لهو ل هفا متعيها عارهاتت  

اعاهه  عا ههرع عاافا ههع لههو عارههاتت  عرههو ر ريههف عاعههفاو  ههو عاههرالاع  عاللسلههتن واههفاتب  ك  يهه  ك
رمتعيههها عارهههاتت  عارقستاتهههع رت  سهههرن  لتهههع يلهههف   رلستلتهههع عاتثهههع للهههف ترقههها   عاقهههاتس مسهههو ريلتهههع 

 . عالفاع  عالقستع رل فتع  تتفاس عوملفا ااا عالرلسلتن
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اهع عكاهرم متع عارهو  فله    هف عا فعثهع ملف ر تن لن ال ا لهف  اهرت  ميه  يرهفيج عااتع
( مفا هههع ر لهههض للسلهههف  عك ر هههفا عاليااهههو ر هههلي  عالاتههها لهههن عواهههيسع رلي هههف )لهههف 66مسهههو )

عامتا رعايلف   عارلستلتع عارهو راهرالا  ميها عارهاتت و رلهف عامهتا عالر لهع الرع  هع  يلهفم عاهرلس  
لههف لليههو مههفاع  مقستههع( ررر ههس  عالالرسرههع اههاا عامفا ههف و لههف لر رلهه  مههن تتههفاس عوملههفاو ر 

عا فعثع  او  ن  لض عاللسلف  تلرقارن  ن ريلتع عالفاع  عالقستهع  هر ل  هرا شال هو اسمه ب 
تلرلا ما  عر  و رعر    ل  عارالمهتم عالاه ا اسرهاتت  للهف ت لسه  تاهتت رلها يلهم لرشهف   

ت  هههت  سهههع لهههو لل ههه  عاهههاتر  عااهههتض ليههه  رارتههها عامفا هههف   فاللسرلهههف و رلهههو عار ههه  يراههه  
عك رلههف   ت م ههف  فاشههما عاهه ا تالسهها عفاههع عارمفلهها رعارههرعان لتلههف  تي ههف لههو  يتههع عالههرلس  رمهه ا  

ملهف عر ه  لهن . عاللا مسو لتعمفس  يلفم عارلس  عالر هسع اسلرلسلهتن رمهتعيق   عاالف هع  هفاررمتت
فاس الههه ا   ف هههف  عامفا هههف  مسهههو عاهههر تفن مهههن ل هههفتع  تتهههفاس عوملهههفا  هههل  لهههو ل هههفتع  تتههه

 عوملفا اات ن.
ر يههفء مسههو لههف اهه ا لههرن عك رلههف   ريلتههع مههفاع  عالقهها رل ههفتع  تتههفاس عوملههفا اههاا 
عامفا ف   فالتعسع عاثفيرتع تلها  لهتًع  هترتتًف ر اه  و لتر هف لهو عاعتهفس عاترلتهع اسمه بو رمه ا  

اهف  عااهف قع ا ل  لاررا ماا م تت لن عامفا ف  لو     عال فتع  ر  ع لف  مها  مسته  عااتع
رعااتعاهههع عكاههههرم متع عارهههو  فلهههه    هههف عا فعثههههعو رتاهههه    لتهههع عاههههرالاع  يلهههر   عاررتلههههف  لههههو 
عاراتت  التعمفس  يلفم عارلس  عالالرسرهع اهاا عامفا هف   ك  ن  يهف   عهرى ر تت تهع  ستسهع لهو  ه ع 

ا عاليااو عال فا رلن  يف ر سرت  لشمسع عا عى لو رعاتا  او  ا لاا تلمن  اراتت  عك ر ف
رلههها يلهههر   عاررتلهههف  ريلتهههع عارع هههتا رمهههفاع  عالقههها رل هههفتع  تتهههفاس عوملهههفا اهههاا مفا هههف  

 عالتعسع عاثفيرتع. 

 ث:  ــــت انبحـــــيشكه

لههو  ههرء لههف رقهها  ررعههاا لشههمسع عا عههى لههو  ههل  لاههررا عارع ههتا رمههفاع  عالقهها 
مرع  او عارالاع   ارتعرت تع ليفا ع رل فتع  تتفاس عوملفا ااا مفا ف  عالتعسع عاثفيرتعو للف تا

تلمههن لههن ال ا ههف ريلتههع رسهه  عال ههفتع  اههات نو راسر ههاا ا هه   عالشههمسع تعههفرا عا عههى عاعههفاو 
 عء ف ع من عاااعا عاتيتاو عارفاو: 

 (4مىنعأرىى ع،سىىتنا،معنمىىىرمع،ل ى مىىن عMATعرى عتىىا يالع،صاتاىىناع،لمنزلىى عبمىى عتنميىىةع)
 ةع،ألبمنلعلا عطنلدن ع،لم بمةع،لرننىية؟ع،لتبايلعىبنا، ع،لعقلعىمهن ، ع ينا
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عىيت  ععمنع،لسؤ،لع،ل ئيس ع،ألسئمةع،ل  بيةع،لتنليةع:ع
  لف مفاع  عالقا عا ا  ريلتر ف ااا مفا ف  عالتعسع عاثفيرتع ؟ 

  لف ل فتع  تتفاس عوملفا عا ا  ريلتر ف ااا مفا ف  عالتعسع عاثفيرتع ؟ 
 ااو رلقًف ايلر   عاررتلف  ؟ مت  تلمن ر لت  اتر  عك ر فا عالي 

   لف  ثت راتت  عك ر فا عاليااو رلا يلر   عاررتلف  لو ريلتع عارع هتا اهاا مفا هف
 ؟عالتعسع عاثفيرتع 

  لههف  ثههت رههاتت  عك ر ههفا عاليااههو رلهها يلههر   عاررتلههف  لههو ريلتههع مههفاع  عالقهها اههاا
 ؟مفا ف  عالتعسع عاثفيرتع 

  لا يلر   عاررتلف  لهو ريلتهع ل هفتع  تتهفاس عوملهفا  لف  ثت راتت  عك ر فا عاليااو ر
 ؟ااا مفا ف  عالتعسع عاثفيرتع 

 :ــــثـــــذاف انبحــــأهــــ
عيهافع،لدبثع،لبنل عإل :

لهههو رهههاتت  عك ر هههفا عاليااهههو مسهههو  (4MAT)رعاتههها  ثهههت عاهههرالاع  يلهههر   عاررتلهههف   -6
اا مفا هههف  عالتعسهههع ريلتهههع عارع هههتا ر لهههض مهههفاع  عالقههها رل هههفتع  تتهههفاس عوملهههفا اههه

 عاثفيرتع.
 رعاتا عال  ع  تن عارع تا رمفاع  عالقا رل فتع  تتفاس عوملفا. -2

 ث:ـــــت انبحــــــأهًيــ

عتندععأشميةع،لدبثع،لبنل عممنعيمكنعأنعيسهمعدهعر :
رر تهه  ع رلههف  عاقههفيلتن مسههو عاللستههع عارت رتههع رالف ههع لههو ل ههفا عك ر ههفا عاليااههو  اههو  -6

 ءارتعرت تف  عاعاتثع عاليفا ع اراتت  عالفاس رعكاررفاس لي ف. لض عايلف   رع
رلهههها يلههههر    تشههههفاا اللسلههههف  عك ر ههههفا عاليااههههو امترتههههع عاههههرالاع  يلههههر   عاررتلههههف   -2

(4MAT)  اريلتع ل فتع  تتفاس عوملفا رمفاع  عالقاو مللفا ع اسمتعيا اتهت عارفمسهع
 عالارالالع لو راتت  عالفاس.

ى عكاررفاس لن  ارع  عا عى لن عالر فت رع تسو رلقتف  ل فتع   ا ررتا عا فعثتن عت -3
 تتفاس عوملفا رلقتف  مفاع  عالقا.
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تلهها عاههر ف ع ا ر ف ههف  عارت رتههع عاعاتثههع عارههو ريههفاا  ل لتههع عاههرالاع  ررر تهه   يلههفم  -4
 عاتثع لن عارلس  رااا  او يرفيج  ت ف تع را   لو عاتلت لن لاررا عارلست  رعارلس .

لا   ع عا عى   لتر  لن لر ر  تتفاس عوملفا رل فتعر ف مل فا للتلو  اتها ملف تار -5
رك تهههاعا تلهههفيو لهههن عايهههاتس لهههو عااتعاهههف  عالسلتهههع للهههف ت هههتا عاعف هههع ء هههتعء عالاتههها لهههن 

 عااتعاف  رعا عرى عالسلتع.

 هها راهه   يرههفيج  هه ع عا عههى لههو  عههاعى يقسههع يرمتههع لههو لالت ههف  عالتههاعن عارت ههرا لههن  -6
اس  ههههفيلو عاقههههتعت لهههو رمههههرتت عاليههههف ج رمههههتا عارهههاتت   لههههف تلههههاا اههههاا الههه ا لاههههفم

 عام ب عاقاتس مسو عارلس  لاا عاعتفسو رعاقاتس مسو رقات   لمفت تتفاتع.

 ا تر     ع عا عى ع رلف  عاللسلهتن و لتهع عمرلهفا عارهاتتب مسهو مهفاع  عالقها  هلن  -7
 عالاررا عالعسو رعااراو.  تعلج  ثتعيتع اسم ب ي تًع ا  رلف  عالراعتا   ف مسو

 حـــــذود انبحـــــث:

ع،اتا ع،لدبثع،لبنل عبم ع،لباىاع،لتنلية:
 مههههاعا   لههههض عالر ههههرمف  عالقههههتتس مسههههو عا هههه  عورا عاثههههفيرا لههههو لههههفاس عك ر ههههفا  -6

 .(4MAT)عاليااو رلا يلر   عاررتلف  
ا ههههع ( مف62ل لرمههههع لههههن مفا ههههف  عا هههه  عورا عاثههههفيرا  لعفل ههههع عاليرلتههههع مههههاا ف ) -2

 ( مفا ع .33( مفا ع و ر ف مع )32 ال  مسو ل لرمرتن ر تت تع )

  تف  لاررا عارع تا عاللتلو لن ال ا عالر فت رع تسو. -3

  تف  لاررا مفاع  عالقا ااا م ب متيع عا عى لن ال ا لقتف  مفاع  عالقا. -4

  تف  لاررا ل فتع  تتفاس عوملفا لن ال ا لقتف  ل فتع  تتفاس عوملفا. -5

 :ـــــثانبح أدواث

ع: ع،لدنبرةعدإبا،اع،ألاى، ع،آلتيةانم
 .(4MAT) ماعا لر رمف  عك ر فا عاليااو رلقًف ايلر   عاررتلف   -6
 ) ماعا عا فعثع(  عالر فت رع تسو.                                     -2

 ) ماعا عا فعثع(                                . لقتف  مفا  عالقا -3

 ) ماعا عا فعثع(                       . تتفاس عوملفا لقتف  ل فتع  -4
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 :ــــثح انبحـــــينه

مهاعا عالر هرمف   :،لمنهجع،لىاى   -6 تاهرالا  لهو مهتض عوا تهف  رعااتعاهف  عااهف قع رعا
 ر ارع  عا عى.

ر اهه  اسرلمهها لههن  ثههت  : ع،لمىمىىىبتينع،لتى يديىىةعى،لةىىندطة،لمىىنهجع ىىدهع،لتى يدىى عرىع -2
ر   عاررتلههف  لههو ريلتههع عارع ههتا رمههفاع  عالقهها رل ههفتع  تتههفاس عارههاتت   فاههرالاع  يلهه

 عوملفا ااا عامفا ف  متيع عا عى.

 :ـــثشوض انبحــــــف

رر هها لههترا  ع  اكاههع  ع ههفيتع  ههتن لرراههمو ات ههف  عكالر ههفت عارع ههتسو امفا ههف   -6
 عال لرمع عار تت تع لو رم تا )عاق سو / عا لاا( ا فا  عارم تا عا لاا.

ترا  ع  اكاههع  ع ههفيتع  ههتن لرراههمو ات ههف  عكالر ههفت عارع ههتسو امفا ههف  رر هها لهه -2
 عال لرمع عار تت تع رعا ف مع لو عارم تا عا لاا ا فا  عال لرمع عار تت تع.

رر هها لههترا  ع  اكاههع  ع ههفيتع  ههتن لرراههمو ات ههف  لقتههف  مههفاع  عالقهها امفا ههف   -3
 ا فا  عارم تا عا لاا.عال لرمع عار تت تع لو عارم تا )عاق سو / عا لاا( 

رر هههههها لههههههترا  ع  اكاههههههع  ع ههههههفيتع  ههههههتن لرراههههههمو ات ههههههف  لقتههههههف  مههههههفاع  عالقهههههها  -4
 اسل لرمرتن عار تت تع رعا ف مع لو عارم تا عا لاا ا فا  عال لرمع عار تت تع.

رر هها لههترا  ع  اكاههع  ع ههفيتع  ههتن لرراههمو ات ههف  لقتههف  ل ههفتع  تتههفاس عوملههفا  -5
 ع لو عارم تا )عاق سو / عا لاا( ا فا  عارم تا عا لاا.امفا ف  عال لرمع عار تت ت

رر هها لههترا  ع  اكاههع  ع ههفيتع  ههتن لرراههمو ات ههف  لقتههف  ل ههفتع  تتههفاس عوملههفا  -6
 اسل لرمع عار تت تع رعا ف مع لو عارم تا عا لاا ا فا  عال لرمع عار تت تع.

تها عا لهاا ا الر هفت رر ا م  ع عتر فمتع لر  ع  ع  اكاع  ع فيتع  تن ات هف  عارم  -7
عارع تسو رلقتف  مفاع  عالقا رلقتف  ل فتع  تتفاس عوملفا ااا مفا ف  عال لرمع 

 عار تت تع.

ل هفتع  تتهفاس  –تعقا يلر   عاررتلف   ثت للفا لو ريلتع ما لن )عارع هتا عاللتلهو  -8
 مفاع  عالقا(. –عوملفا 
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 :ــثــــــاث انبحـــــــيصطهح

 : (4MAT)ات ـــــوذج الفوزمـــــــمن
 ر ل لرمع لن عء تعءع  عارو تر ل ف عاللسه  رعارهو ر هلي   ت هت لتععها لعهااس ر هو 
عال ع ههع عارللستههعو ر سهههرتس عالر ههر و رعار تتهههب عايشههمو رعاال هههتع  عالفاتههع عالعاراهههعو لههن   ههها 

تلتهع رعقتا   اع  راتتاتع لعااس تقر    هف عالهرلس   لاهفماس عاللسه  لهن   ها رعقتها   هاع  رلس
ع(.802 ع8022)أبماعبم  عليشراس 

رتلمههههن اس فعثههههع رلتترهههه    تعيتههههًف مسههههو  يهههه  ت ل لرمههههع عء ههههتعءع  عارههههو رر ل ههههف للسلههههع 
عك ر ههههفا عاليااههههو التعمههههفس  يلههههفم عاههههرلس  عالر ههههسع اههههاا عامفا ههههف  لههههن   هههها رعقتهههها عو ههههاع  

ععاراتتاتع عالعااس لا قًف ت

 : Habits of mindل ـــــــادات العكـــــــع
رلههت  مههفاع  عالقهها  لي ههف تعكر ف ههف  عالقستههع رمههتا عار ههت  اههاا عارههتا عارههو رلمههو 
الع رع عع ايلم اسرمتفر  ررقر  مسو  اف  عاررفاس عارتا لن عاال تع  عااف قع ارعقتها عا ها  

ع(.262 ع8022)مناى عبداع،لسالم ععاليشرات 
و رر ته  ل هفتعر   عا  يتهع ميها ررلتل ف عا فعثع  لي ف ت عوافاتب عارو تر ل ف عام ب له
علرع  ع ال تس  ر لر    اتا ارعقتا  ل ا عار ف ع رلفمستع. 

 : Entrepreneurship skillsمَازات زيادة األعنال 
 و ملستع  ت فا عارتد ررراتا ر تفاع  لمفت  اتاس ررت لع     عولمفت رعارتد  او 

)بالحع،لاينعبداعلر عك ر فاا رعك رلهفمد  تلع ل فلع اسل رلت للف ت لس ف مفلً  تيتاتًف اسي
ع(.202 ع8026،لبميا ع

ررلتل هههف عا فعثهههع  لي هههف ت  هههاتس عامههه ب مسهههو رعرتههها عولمهههفت  اهههو  ملهههفا رلهههرا  فاقتلهههع 
عرعارفياس مست   رمسو عوالتتن رتلمن  ن رمرن     عاقتلع لفاتع  ر ثقفلتع  ر ع رلفمتع ت.

 :ــــــشياس اننظـــــاإلط

 : (4MAT)ج الفوزمات ملهازثى ىشأة منوذ
يلر   عاررتلف   ر يلر   االسا  تيع رلس   مثت اتيفلتمتع رعيالف فو لقا مهرت   تهتي  

( عمرلههفاًع مسهههو ي تتههع  يلهههفم عاههرلس  ااترتههها مراههب عاههه ا 6972لمههفتثو يلهههر   عاررتلههف  مهههف  )
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لفاتهع ثه  عال ع هع    ت  ي  تلمن تاتهع  اهفاتب عاهرلس  مسهو  ي هف اساهسع لر هسع لهن عار ت هع عا
عارههو رتمهها مسههو لتع  ههع عار ت ههع عا اتههاس ثهه  عار ههرا  اههو عاي تتههف  عارههو رشههت  عال ع ههف  ثهه  

)أسىمنحعمبمىىاععار تتهب عاللسهو عاه ا تههر  لته  عاهرالاع  عاي تتهف  اعهها عالشهفما رعرالهف  عاقههتعتع  
ع  رل ه  و ريلر   عاررتلف  م فتس من ارتس رلس  ررمرن لهن ثلهفيو المهر (26ع-22 عع8022 

شلن  يلفم عارلس  ررر هت   عا تليهع عاالفاتهع اسرهتا. ل يهف   ت لهع  يلهفم رلسه  تيتاهتع لهو ي هف  
عاررتلف و عاا  لن اله ا عاهت م  هتن رر هت   عءاتع  رللفا هع عاللسرلهف  لهفاير  عورا لهن 

عالرههف ت و  عالرلسلههتن ت ههر   ههفالليو عاشال ههو رعايههر  عاثههفيو ت ههر   فاعقههفيا عارههو رههااا  اههو  اتع 
)آمنلعبين  عأملعرعاير  عاثفاى ت ر   مت  رللا عوشتفء  لف عاير  عاتع ت لت ر   فمرشف  عا ع  

رتعرههف  عالههرلس   اههو  ن تههرلس   ههفامتا عوت لههع اسشههلرت  فاتععههع رعاي ههف   (222 ع8022زشىى ،ن ع
)منىاى عبدىاعلو  اء لن عار  و  تيلف تمرن لشارا ارمرتت  اتع  رلسه   الهتا لهو  هف و عار ه  

و ر هههر لهههف رر هههس   اتههه  لمهههفتثو مهههن متتههها عا عهههرى رعااتعاهههف  عارهههو (62 ع8026،لسىىىالم ع
  تتهه   اههو  ن مهها لههن  ههفي و عاههالفم )عوتاههت/عوتلن( لرال ههد  ههليرع  للتيههع لههن عال لههف  

رر هه  لت ههف  ههرف   اههفاتب رلسهه  عالرلسلههتن  (4MAT system)راقهها ر ههل   فيلههع  اههلر ف 
و رتلا يلهر   عاررتلهف  يلر  هًف رلستلتهًف اسرالمهتم رعها عالشهم   ررهتر م رر ترع  في و عاالفم

ما لتعسع لن لتععس  عوت لع  ير  للتن لن عاررمتت  ر يلهم اسلهرلس  ر رر هف  المرعره  لهو عاهرلس  
تلمن عارلما  ي  اتمرن اما لرلس  ارت لو عاع ع ترهلاا لته  رت   ه  اسلر هر  رتهامر  اسرعهاا 

 .(699ع 8002)زين عبمزة ع

 : (4MAT)مفَوو منوذج الفوزمات 
 ليهه  المههع رر ت تههع رلرلهها مسههو ي تتههع رلسهه  لعههااس رر ههلن  (8006بدىىاع،لمىيىىاعن ىىى،ت ع)عتلتلهه 

 ل لرمع لن عء تعءع  عارو را ا مسو عاللس  رالمتم عايشفمف  عارلستلتع رريرت  ف ررقرتل ف.
رلرلا مسو عالشفتمع  لي  متتقع راتت  (ع2292 ع8002بدنالعبداع،لمها ع)رتلتل  

عارفمسهع اسلهرلس  لههو عاللستهع عارلستلتههع  عتهى ترههت  اسلهرلس  عاعتتهع لههو عالرتهفت عواههسرب عاه ا تههتع  
 رت عاللس  مسو عءتشفا رعارر ت .ليفا ًف اعا عالشمسع عارو ترع   ف رتقر ت ا

رتلههت   ليهه  يلههر   رلستلههو ررههف لو تلرلهها مسههو لمههريتن  لههف يلههر   مراههب لههو  اههفاتب 
ارلس و رلر ر   في و عاالفمو ر ر تس و ععرتف ف  عالرلسلتن لو عارلس  رما المهرس لهن المرعره  ع
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)بدىىىاع،لسىىىالمعبمىىى  عرامههها  عههها  يلهههفم عاهههرلس  ر عههها عا هههاتستن عاهههالفاو لهههو للفا هههع عاللسرلهههف  
 .(82 ع8028

ايلر   عاررتلف   لي  تعارتعرت تع رلستلتهع  فيلهع مسهو  (9 ع8022إيمننعأسعاع)ررشتت 
 ههيت  لمههفتثو عات ههفمو واههفاتب عاههرلس  لههت الههج لر ههر  عاههرعم  عاي ههرو اسههالفم رررمههرن لههن ر

 ت ت المرع و رما المرس م فتس من لتعسرتن عوراو لر  ع اسيلم عوتلن اسالفم رعاثفيتع لر  ع 
اسهههيلم عوتاهههت اسهههالفمو رعاالمهههرع   هههو )عارعرتهههاو  ثهههفتس اعللتهههع عار لتههه  لهههن الههه ا عال ع هههع 

  تاو عاال تع  عالفاتع عالعاراع(. سرتس عالر ر و عار تتب عايشمو عارمرعارللاو 
مسههو  يهه  يلههر   رت ههرا  يههفيو تترمهها مسههو رعرتهها  (228 ع8022بميىىنحعبمىى ع)ر تيرهه  

رقهههفن عالرهههف ت  عالسلتهههع ررم تقفر هههف رترمهههرن لهههن ثلهههفيو المهههرع   هههو عاهههت م رعاهههالج  عالرلسلهههتن رعا
اريقتهههع رعواعء لهههت عوالههه  لهههو عكمر هههفت  هههفي و عاهههالفم رعار هههرت رعءمههه   رعارم تههها رعارراهههت رع

 عوتات رعوتلن.

 : (4MAT)مساحل منوذج الفوزمات 
تاهههتت يلهههر   عاررتلهههف  لهههو لتععههها لررف لهههع رلراساهههسع ك تر ههها  تي هههف لف ههها لهههفاا  ر 

-222 ع8022( ع)أميى ةعإدى ،شيمعىآنى ىن ع229 ع8009)سىمم عزكى  عاليو ملف  شفت ا هف 
ع:ع(.Joan. et. al ,2010 ,20-21)( ع222

 المرحلة األولى : المالحظة التأملية )التخيلى : لماذا؟( :

ر هههو عالتعسهههع عارهههو تقهههر  لت هههف عاللسههه   رهههرلتت عارت هههع اسلرلسلهههتن ا يرقهههفا لهههن عاال هههتع  
عالفاتع عالعاراع  او عالتعسع عارللستع عتى تر    تلع ال هتع  عاهرلس  عارهو اهر  تهر  اتعاهر ف 

عاات   فايا ع اسلرلس  رعاللا مسهو  ت هفا  تيهع رلسه  رلهتن عالرلسلهتن مسهو عمرشهف  ررلمتا   لتع 
 عولمفت لن ارن رقرت .

 المرحلة الثانية : بلورة المفهوم )التحليلى : ماذا؟(

لو     عالتعسهع ت هتا عارهاتت   فواهسرب عارقستهاا عتهى تقهر  عاللسه   رارتها عالرلسلهتن 
  لع رش ت عالرلسلتن مسو رعستا عا تفيف  ررمرتن عالرف ت . فاللسرلف  عا ترتتع  متتقع لي
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 المرحلة الثالثة : التجريب النشط )المنطقى : كيف؟( :

لو     عالتعسع تيرقا عالرلس   او عار تتب رعاللفتاع عاللستع رتقر ت ارت عاللسه  مسهو 
 رقههههههههههههات  عوارع  رعالههههههههههههرعا لههههههههههههن الهههههههههههه ا  لاههههههههههههف  عال ههههههههههههفا اسلرلسلههههههههههههتن اسقتههههههههههههف   فويشههههههههههههمع

 رلرف لع  ملفا   ررر ت   .
 المرحلة الرابعة : الخبرات المادية المحسوسة )الديناميكى : ماذا إذا؟( :

   تقر  عالهرلس   هالج عاللتلهع عا اتهاس لهت ال تعره  عا عرتهع عااهف قع ر ه ا  ررمهرت لرف تله  
تس  اتههاس عااههف قع   ههرتس  اتههاس لههت ال تعرهه  عا عرتههع عااههف قع ر هه ا  ررمههرت لرف تلهه  عااههف قع   ههر 

رت هه   ارت عاللسهه  لههو  هه   عالتعسههع  ههر  رفعههع عارت ههع اسلرلسلههتن  فمرشههف  عاللههفيو رعالرههف ت  
  فاللا ررعاا عالرلسلتن  لتع لع لف عاى ررعستا عاال تع   للفتتت عو فاع رعال يلع.

 : (4MAT)أٍنية منوذج الفوزمات 
 لتهع عاهرالاع   او  عGermain (2002 ,19)( ع222 ع8022ا نحعمبماع) شفت  

 يلر   عاررتلف  لو  عارلست  ملف تسو :
 تا   لو لافماس عالرلسلتن مسو عايلر من متتا  رقفن ارتس مفلسع لن  افاتب عارلس . -6
تههرلت راههتسع لتتههاس لههو ر ههلت  عارلسههت  كاههرتلفب عكالر لههف  لههو  اههسرب عاههرلس  رتشهه ت  -2

 مسو ريلتع ل فتع  عاررمتت عالستف ااا عام ب.

 عاى عايلف   عارو رام  عارلس  عالاريا  او رم تقف  عاالفم رل فتع  عاررمتت.تلا لن   -3

تلههاا عاههرالاع  يلههر   عاررتلههف   ت لههع  يلههفم اسههرلس  مههفالرلسلتن عاهه تن ت رلههرن  ههفالليو  -4
عاشال هههو رعوالهههتتن عاههه تن ت رلهههرن  فاعقهههفيا رمههه ع عاهههتعا تن لهههو رلتتههه  مترتهههع ملههها 

 عوشتفء رعال رلتن  فمرشف  عا ع .

ر  ر لت  يلر   لرتلف  الافماس عار لت  مسهو عمراهفب عاال هتس لهو مها  اهفاتب عاهرلس   -5
رتشرلا مسو عاالج  تن  ت لع  يلفم  هو )عار ت هعو عار هرتو عارم تهاو عك رمهفت( عتهى 
ر تب من عوايسع عارفاتع : الف ع  يف ععرف   او للتلع   ع؟ )رمرتن عالليو عاشال و(و 

 ر عال فتس؟ )رمرتن عار   عالرف تلو(و مت  ار  عاهرالاع   ه ع لف ع تمرن   ع عالعررا 
عالعررا لو عتفرو؟ )ل فتس عاعتفس عارع لتع(و   ع  يف عارالال    ع عالعرهرا لهف ع ميهاا 

 لن  لمفيتف  عك رمفت )عارلات   عارتاتع(.
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تلرلههها يلهههر   عاررتلهههف  مسهههو  ملهههفا اترتههها مراهههب ر هههرن اتهههرا رمهههفتا تريههه  راتعاهههف   -6
م عتى تررتض  ن عولتعا ترلسلرن  متا لالرسرع ر ن عارير  لن  يلفم عارلس  تااا عاالف

 او يرفيج رلس  لو لاررتف   مسو لن عواعءو ملف تللها ال هتس عاهرلس  مهن متتها  شهتع  
 عالرلسلتن لو لالرس  ل لرمف  عارلس .

 تلهههههاا عارلهههههفرن  هههههتن عالرلسلهههههتن ر ل ههههه   عاههههه لض لهههههن يفعتهههههع ر تهههههي   ر هههههتن عاللسههههه  -7
 ن يفعتع  التا.ل

تعاههن لههن  تيههع عاههرلس  عتههى عارلرههت  ههفارلس  ر لهها عارلسههت  لاههيراتع عالههرلس  رعثهه  مسههو  -8
 عاررمتتو رت م عاال تع  عا اتاس  فااف قع لت رر تر ف لو لرع   عتفرتع.

 : (MAT 4)مصايا منوذج الفوزمات 
  يههه  لهههن الههه ا رم تههها يلهههر   عاررتلهههف     هههت  (8 ع8020 ،ئىىىاةعر يبىىىن ع) شهههفت  

 عااتعاف  عالاتا لن عالاعتف ا  ع عايلر   ملف تسو :
 تعان لن عارت ف  عاللسرلف  عارو ر  اتعار ف. -6
اتفاس اعللتع عالرلسلتن رتعان عواعء عومفاتلو رريلتع عكر ف ف  رتلت لاهررا عارقهاتت  -2

 اس ع  رالج عء اع  لت عارلس .

 تا   لو ريلتع عا مفءع  عالرلااس. -3

 عاشفلا رلتعمفس عارترا عارتاتع لن ال ا عارلس   متا لالرسرع. تام  لمتس عارلست  -4

 تعان لن عاقاتع  عاسر تع رعاررمتت عء اعمو. -5

تاتههها لهههن ي هههف  عامههه ب  ر عارع هههتا عالرهههايو ر را عكعرتف هههف  عاالف هههع ملهههف رقههها  -6
 عاعف ع ارلستل    متا الف ع.

 : Habits of mindعادات العكل 
عا فلهههع رعارهههو ا هههف م  هههع  هههفواعء عومهههفاتلو اسمههه ب  ن مهههفاع  عالقههها لهههن عالراتهههتع  

 فالتععا عارلستلتع عالالرسرعو اه ا   مها  عالاتها لهن عااتعاهف  لهت  اعتهع عاقهتن عاعهفاا رعالشهتتن 
  لتع رلست  عالفاع  عالقستع ررقرتل ف رليف شهر ف لهت عامه ب رعاررمتهت لت هف ررقهات  عارلاتها عاه ا  

عارلاهه    ههف عرههو ر هه    ههاءًع لههن رمههرتي   ر تيههر   عالقستههع اسمهه ب لههن   هها رشهه تل   مسههو 
 .(8002)يىسفعاطنم  ع
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 ة :ــــادات العكليــــوو العــــمفَ
رلههاا  رلتترههف  عالههفاع  عالقستههع  رلههاا ر  ههف  عاي ههت رعكر ف ههف  عارههو ريفرار ههفو لقهها 

رعالاههرلت لههو مسههو  ي ههف  يلههفم عواعء عالقسههو عاثف هه   (2 ع8002آرىى عكىسىىتنعىكنليىىكع)متل ههف 
 عاللا لن   ا عارر ا  او اسر   مو رمق يو الرع  ع عاعتفس عالالرسرع.

 لي هههف لع هههسع عار ههه  عالتر مهههع  فاهههرللفا ررقتهههت   (2004 ,5)عMatheuملهههف تلتل هههف 
ت فا ف  او عوالتتن ميالف رمرن  فاتًع مسو رعاتا شما عاللتلع عارو رتتا عارللفا ف.  عاللتلع رعا

 ن مفاع  عالقا م فتس من للتلع مترتع عار ت    مفء ع(2004 ,11)عRicketsعرتتا
 لف ك تلت  عء ف ع مسو ااعا لف.ميا

 ي هههف م هههفتس مهههن ل لرمهههع لهههن عال هههفتع  رعاقهههاتع   (29 ع8022نىىىا،حعب ننىىىةع)ررشهههتت 
عا  يتهع عارههو رلمههن عالههرلس  لههن  يههفء رر هت   لههن عواعءع   ر عااههسرمتف و ر لههًف اسلثتههتع  عارههو 

 ههف  عتههى رقههرا  لههو عاي فتههع  اههو عالرتههفت ملستههع   يتههع  ر  اعء  ر اههسر  لههو ل لرمههع ترلههتض ا
   تع لف. التفتع  لرفعع  لفل  الرع  ع لشمسع لف  ر

 ن مههههفاع  عالقهههها  ههههو ل لرمههههع لههههن عال ههههفتع   (22 ع8022سىىىىنم عمبمىىىىاع)رتههههتا 
  رعااهسرمتف  عا متهع رعكر ف ف  رعاقت  عا  يتع عارو رقرا عالرلس   او  يفء رر ت   لهن عواعءع

 لو عالرع   عالالرسرع لن ال ا عارللفا ررقتت  عاللتلع رعرالف   تعتع  ل يلع ا لفن عاي ف .

 ل :ـــــادات العكـــــف عـــــتصيي
رعاتها مهفاع  عالقها  اه  مشهتس مهفاس  Costa & Kallick (245, 2000)عاهرمف  

 اسلقا رلتلف تسو ر   لر ا ا ف :
 : Persistingالمثابرة 

 ههو لاعراههع عال لههف  عارلستلتههع عا ههل ع رعء ههتعت مسههو  اعي ههفو رمهها  عكاراهه   عرههو 
عار را  او عا ا  عالتعا رعقتق و ملف  ن عالثف تس رليو  ت فا عسهرا لرلهااس اعها لشهمسع رععهاس 

  ا ما  عكارا    لف  عالشم  .
 : Managing impulsivityالتحكم بالتهور أو االندفاع 

لهههههر   عاقهههههاتس مسهههههو عارهههههليو رعا ههههه تو ر ههههه   عالهههههفاس راهههههفما عارهههههتا مسهههههو  يهههههفء ررليهههههو ع
 اههرتعرت تف  لعملههع الرع  ههع عاعقههفيا رعاههرالاع  عا ههاعيا عالعرلسههع  ت ههًفو رعك رلههفا مههن عار ههرت 
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رعاراههت  رعاررتتههع ر  ههرا  ا شههى تههتا  اههو عاهه  ن عتههى رقر ههو  هه   عالههفاس للههفراس عاي ههت لههتع  
 م  ي فيو  ر   ف ع لراتمع.ماتاس   ا عار را  او ع
 : Listening with empathy and understandingاإلصغاء بتفهم وتعاطف 

  عفب رس  عالفاس عالقستع تارمتلرن ل   عوالتتن  ا ع رم ا  عارلفم  لل  و ركشه  
 ن مهههفاس عء ههههافء ررمسههههب عاتا هههع عالسعههههع اللهههها  لهههض عوشههههتفء لثهههها عالقفتيهههع ر ههههتعءس عالقههههرا 

ممفء عاي تعع رعال فااع رراتتت عالافت رعكارت فء رعارا تا.رعارعاتا   رعا
 : Thinking Flexibilityالتفكير بمرونة 

و 2363 هههر لهههن للفا هههع عاللسرلهههف  رراتتهههت عولمهههفت رعوتعء ررلهههاتس ف )عاهههن اترهههرنو 
(و ر ههههو عاقههههاتس مسههههو راتتههههت لاههههفت ررمتتيههههف ميهههها عاعف ههههع رعارمتهههه  لههههت عالرع هههه  عا اتههههاس 285

ع  او علر   عاقاتس مسو عءعاف   فوالتتن ررر    تعي   ررق ا ر  ف  ي ت   عالالرسرع  فء فل
 رعاقاتس مسو عا عالشم    متا اتت رقستاتع.

 : Metacognitionالتفكير فوق المعرفى 

تلثا عاررمتهت لهرا عاللتلهو عاقهاتس مسهو للتلهع عهارا لهف يلهت  رلهف ك يلهت   لليهو  ن 
 ًف وللفا  رارلثتت ف مسو عوالتتن رمسو عا تيع.ت    عارتا  مثت  اتعم

 : Striving for accuracyالكفاح من أجل الدقة 

تي او  ن تات  عاللس  رم  ه   ن عامرهف  لهن   ها عاا هع  تلهع م تلهع اهت  لهو عار ها 
 عااتعاو لقم  ا لو عاعتفس عالفلع رلو مفلع عال فك .

  لههن   هها عاا ههع  ههو  ههاتس  عالههرلس   ن عامرههف (26 ع8002ليمىى عبسىىنمع،لىىاينع)ررههتا 
مسههو لتع لههع عاللهها عاهه ا تقههر   هه   ثيههفء عال لههع عالمسهه    ههف اسرلمهها لههن عار ههرا  اههو عالقههفتت  

 عالر رمع رعارو تارالال ف مللفتتت رلعمف .

 : Questioning and posing problemsالتساؤل وطرح المشكالت 

عس ههف لرت ههفا عاعهها  هها تمههرن ل ههتا مثتههتًع لههف رمههرن  ههتفاع لشههمسع لههف  مثههت   لتههع لههن 
ل ههفتس تتف ههتع  ر ر تت تههعو  لههف مههت   اههيسع رععرلههفك   اتههاس رعاههرللن لههو لشههم    اتلههع لههن 

 اعرتع  اتاس ل ع  ترمسب التفًك ال  ًف.
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 : Applying past knowledgeتطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة 

 لرقا  شما لن  شمفا عا مفء عالتر م  لفاع  عالقا. ن رر ت  عاللتلع رعكاررفاس لي ف  شما 
 ن تشهه تت عاللسهه  عامهه ب مسههو عاههرال د عاللتلههع  (62 ع8022نىىا،حعب ننىىةع)ررههتا 

لن عار فتب عالف هتع ررر تر هف  ر عاهرا ا ف لهو لرع ه   اتهاس ر هتر  عتفرتهع  الهتا لشهف  ع 
  و المرس ل لع رلررعلقع لت م تلع عالس  عارتعملتع.

 التواصل بوضوح ودقةالتفكير و

 Communication thinking and with clarity and precision  :  

تق هها   ههف  ههاتس عارههتا مسههو رر ههتا لههف تتتهها   ا ههع اههرعء مههفن  اهه  مرف تههًف  ر شههررتًف  ر 
 فاهرالاع  ااههع لعههااس ار هه  عوملهفا ررعاتهها عا ههرف  عاتيتاههتع عارهو رلتهها عارشههف   رعكالههر   

تع   مثههت شههلراتع را ههع مسههو عاههرالاع  ل ههمسعف  لعههااس رعك رلههفا مههن رعاقههاتس مسههو  ههيت  ههتع
 عءلتعم لو عارللت .

 :Gathering data through all sensesجميع البيانات باستخدام جميع الحواس 

ت ب عارلما لو   ع عالاررا مسو   لتع رر ت  عاعرع  رريلتع عاقاتس عاعاتع اسرتا لو 
مه ب تالشهرن اله  عوشهتفء  تيلهف ك تتتها  الهترن اله  شهتيًف لههف ملستهع  يهفء عاللتلهعو له لض عا

 ا مهههفن ر يهههفء مسهههو  اههه  ل ههه  تق هههرن عاعتهههفس اهههفلستن مهههن م تلهههع عالهههرعا رعويلهههفم رعو هههرع  
عالعتمع     عتى تللسرن لو  مفت ر   لف تي او ملس  ارن رر ت  ملسوو  ر  لليو  الت 

    تارللرن ارن  ن تشفتمرن.
 ت  ير   لاعتميف عاعاتع رر ترًف ال  ًف لو ملستع  يفء عاللتلع.رعاافتع  يف  و م

 : Creative thinkingالخلق واالبتكار 

 و  اتس عارتا مسو ر رت يرا  لو  ارعت لالرسرهع رلرع ه  لريرمهع رعاقهاتس مسهو عارل تهت 
عال لع  من  لمفت عوالتتن رمتع ف رليف شر ف رر يت ف رعاررمتت  للمفت اتت مفاتع رعالرع  ع مسو

ي فء عاللا عالمسرب.  رعا
 : Taking responsible risksتحمل المسئولية واإلقدام على المخاطرة 

 ههههو عكاههههرلاعاع  ار ت ههههع عاههههرتعرت تف  ر لمههههفت  اتههههاس رعمرشههههف  راههههفيم ليتههههع  اهههه ب 
عار تتههب رعالرتههفت لت ههتع  اتههاس عرههو اههر مههفن عاشهه  عتفا ههف رعاههرا ا عارههتد الرع  ههع عارعههاا 

 (.29 ع8002)مبماعنىرل عملستع عا عالشم    عا ا ررت  
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 : Learning continuouslyاالستعداد الدائم للتعلم المستمر 

ر ههو عكاههرلتعت لههو رعاههتن عاهه ع  ررمرتت ههف لههاا عاعتههفس لههن الهه ا عار ههفتب رعاقههارسو 
رررلثهها لههو  ههاتس عارههتا مسههو عاههرلس  عالاههرلت رعلههر   عاثقههع رعههب عكاههرم   رعا عههى عالررع هها 

أميمىىةعع-)عيىسىىفعاطىىنم عاسع ههرا مسههو مههتا  ل هها لههن   هها عايلههر رعاههرلس  ررعاههتن عاهه ع  
ع(.222 ع8006بمى  ع

 ن عولهههتعا عاههه تن تلفتاهههرن  ههه   عالهههفاس  ههه  عاههه تن  (28 ع8022نىىىا،حعب ننىىىةع)ررهههتا 
تمس ههرن عالسهه  لههاا عاعتههفس ل هه  تاههلرن اعيلههًف اسرعاههن رعاههرلس  عاههاعي  ر ت ههًف تلههاارن لههن  يراهه   

عاعي  رتعفرارن  ت فا ا ا  اتاس ارلا  شتفء  ل ا ر عان.  شما
 : Thinking interdependentlyالتفكير التبادلى 

تليهههو رهههرلتت  تيهههع  هههفاعع اسهههرلس  لهههن الههه ا م  هههف  لرلفريهههع رلي لهههع رت هههلب مسهههو 
عام ب عارلفلا لهت  ل ه   عاه لض ارن عاهرالاع  ل هفتع  عاررمتهت لهو  هر راهرا  عالع هعو رعا ع 

اللسلرن عارلما لن  ن عام ب تلفتاهرن عمرلهفاًع لر هفاًك  ت ف تهًف للسهت    يهفء ل لهع رلفريتهع  تعا ع
 ر فااتع رع  شلفت يي   للًف.

 : Finding humorإيجاد الدعابة 

ر و رللا مسو رعتتت عامف هع عء اعمتهع رررمسهب عا عهى مهن مها لهف  هر  اتها رلراتهت 
ير  رعالتهها  اههو عا ههارء رعكاههرقتعتو رتي اههو مسههو راتههت لرر ههت ر ههو رللهها مسههو عارتلتهه  مههن عاهه

عاللسهه   ن تمسههب لههن عامهه ب لههو  الههت عاتههر  شههتيًف رععههاًع ل ههعمًف رتتاهه   ههرتس رر هه  عالشهه ا 
 عال ع   ر متض مفتتمفرتت .

 : Responding with wonder and aweاالستجابة بدهشة ورهبة 

ت ههفا عاعسههرا رلرع ههسع عاههرلس   ههو عاقههاتس مسههو عارفمستههع لههو عكاههر ف ع رعكاههرلرف    هه ف رعا
 (.22 ع8002)مبماعنىرل عرعاشلرت  فكي  فت رعااترت  فارلس  رعك رلف  

 ا  ي ههف للفتاههع عالسهه   عههب رعاههرلرف  رعاشههلرت  فاعلفاههع ر ههف  عاههرلس  رعاا ههع رعءرقههفن 
ت م  ه  ر    عالفاس لن مفاع  عالقا رلاله   مثهت للهف رهرلس  اه ع تي اهو مسهو عاللسه   ن ترقفاه  له

 عكلريفن  فالعررا رعاررفما لت عاات   ا شع رعي  فت.
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 أٍنية تينية عادات العكل :
( عنىىا،حعب ننىىةع8022بسىىنمعمبمىىاع) مهها   لههض عا عههرى رعااتعاههف  عارت رتههع رلي ههف 

مسهههو   لتهههع ريلتهههع  (8022( عىةىىىب عبدىىىن ع)8006( عيىسىىىفعاطىىىنم  عأميمىىىةعبمىىىى ع)8022)
 :اتت  ر ا  وي ف رافما عارتا مسوك رلف   ال  ف  ثيفء عارالمتم اسرعالفاع  عالقستع ااا عام ب رع

 عارلفلا  مرفءس لت لرع   عاعتفس عاترلتع. -6
 ل    ل ا اسلفا  عالراتت رلشم ر  رلريف  فر . -2

  فاس عارلفلا لت عاللسرلف  لن ل فات ف عالالرسرع لهت رعهتا عاا هع رعالر هرمتع اهلتًف  -3
 اللسرلف  رعكاررفاس لي ف.ارعقتا لاررا  ل ا ار   رس  ع

عاههرالاع  عاقههاتع  رعال ههفتع  عالقستههع لههو  لتههت عويشههمع عارلستلتههع رعاعتفرتههع عرههو ت هه    -4
 عاررمتت مفاس ااا عالرلس .

 رافما عام ب مسو عرالف  عاقتعت. -5

 رمرت عرعتع  عاللا عاررفمستع لت عوالتتن. -6

 رمرتت رللفا ع عااس تف  رعالثف تس مسو  ي فء عال ف . -7

مني ةعف  مااًع لن عالاعالا عارو تلمن لن ال ا ف ريلتع مفاع  عالقا ملف  ر عر ف ر ي
 : (226 ع8022بداع،لعزيزع)

 :،لم كال ع،ألكنايمية -2

 ر و م فتس من لرع    ر لشم   لالمم ا ف  ا ع رعالق را  فالشم   عوايسع.
 :بمقن ع،ألا  -8

ر عاق هههتاس عاشهههلتتع  ر م هههفتس مهههن عسقهههف  يقهههفش  هههاتتس تقهههت   م هههفي ف يرههه  عاق هههع  
عالقفاههع  ر عامرههفب ر اهه   يههفء مسههو عالرتههفت عال لرمههع رلههت عيالههف  عال لرمههع لههو عاقههتعءس تلهها 
عوم فء  يرا   اريرت  لايراتف  للتيع ال ا  ساع عايقفش عاقفالع عتهى تهلرو مها لهي   رلله  

 عال ع ف  عا الع اسلافماس مسو  اعء ملس .

 :هأشا،فع،لطنل عىميىلهعىبنىنت -2

تاهههه    لتههههع عالههههفاع  عالقستههههع  ك  ن  يههههف   ههههل  لههههو للفتاههههف  عارههههتا ا هههه   عالههههفاع  
رو لتع  ر ف      عاللفتاف  للسو عارتا   ن تلرس  عءتعاس رعالتا  او عارالاع   ه   عاقهاتع  لهو 
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  لتت  يشمع عاعتفس عارو تلت   ف ل لف عالرس  شما     عويشمع رلقًف اللفتتت ثف رع ترلس ف عارتا
 ارن ميفء ار    مفاس اات .

 :،ستنا،مع،لدى ت ىليى -2

 ر لت س رلت   فالرلس  ر لف ع ترلا رالف ع ترلا ملف تعاا  تن مفن عالرلس  ر تهن   ه   
 ا ت  هههت لهههاا رقههها  ريلهههر  اعء عالهههرلس و رتر ههه  متههه  تالمهههم عالهههرلس  اسر هههرا  اهههو   اعلههه  

 رعءي فاع  عالير لع.عاليشراسو  ا  ر م فتس من ل لرمع لرمرتس لن عولمفت 

 دوز املعله فى تينية عادات العكل :
 ع8002أيمنعبدي ع)الف اسللس  لن ارت م تت لو ريلتع مفاع  عالقا لقا عاا ما لن 

 ارت عاللس  لتلف تسو : (86-82 ع8022(عىسنم عمبماع)282-220
مهها لاههفماس عالرلسلههتن مسههو ل هه  مههفاع  عالقهها ر اهه  لههن الهه ا  اعتس عسقههع يقههفش عههرا  -6

مفاس رعارالاع   لثسع لهن  تيهع عالرلسلهتن رلهن رع هت ثقهفلر  و ررمسته  عالرلسلهتن  ر هلت  
 لهههض عا هههرت  ر عالس هههقف  عارهههو رل هههت لهههاا ل ل ههه  الهههفاع  عالقهههاو رعكاهههررفاس لهههن 

 ليف شف  عال   عا  يو عارو رافما مسو ريلتع عام  ع ااا عالرلسلتن.
يلتههع مههفاع  عالقهها لههن الهه ا لهها  مههفاع  ر تيههع  تيههع رلسهه   ههرتع رلاتاههتع راهه   لههو ر -2

أ رىى عكىسىىتن عععالقها  ليشهمع عاعتههفس عاترلتهع رعويشهمع عااتعاههتع اعالها عار هها عتهى تهتا
 ن  ل هها متتقههع اريلتههع مههفاع  عالقهها اههاا عالرلسلههتن  ههو رقههاتل ف  ر (ع8002كنليىىكع)

،نىعمىىىن زعللفتاههر ف لههو ل ههف  ر يشههمع  اههتمع ثهه  رم تق هههف مسههو ل ههف  للقههاس  تيلههف تههتا 
 يههه  تلمهههن ريلتهههع مهههفاع  عالقههها   هههرتس ل فشهههتس  فاهههرالاع  عواهههسرب  (2999ىآنىىى ىنع)

عاق  ههو مههن عتههفس  لههض عاشال ههتف  عالسلتههع رلههن ثهه  مههت  عواههيسع رليف شههر ف لههت 
 (.222-220 ع8022)تهنن عبداع،ل بمن ععالرلسلتن 

فاع  عالقا لافماس عالرلسلتن مسو رعاتا ررمرتت عءارتعرت تف  عارو را   لو ريلتع م -3
لثههها عاههههرالاع  متتقههههع عاررمتههههت   ههههر  لتررههههت ارعاتهههها عءاههههرتعرت تع  عالر لههههع رلشههههفتمع 

 عاال ء  فءارتعرت تع عاالف ع   .

 رههههرلتت عارا تههههع عاتع لههههع اسلرلسلههههتن ر اهههه  ارر ههههت  لههههاا رقهههها  عالرلسلههههتن لههههو عاههههرالاع   -4
 مفاع  عالقا.
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 أضاليب تكويه عادات العكل :
لههو رلسههت  ررههاتتب عامهه ب مسههو مههفاع  عالقهها ررمرتت ههف لريهه  ميههالف تمههرن عاللسهه   ههفا  

ت هها عامههتا عارههو ر لهها لههن  هه   عالههفاع   ههاءًع ك تر هها  لههن عارقتههت و رلههن الهه ا عاههرقتعء عواب 
 عارت را تلمن  ت فا عوافاتب عارو رام  عارقتت  لو عارالاع  عام ب الفاع  عالقا ملف تسو :

 ستع ر ت عو اع  رعاالو ارعقتق ف.تعرف  عام ب  او عالشفتمع لو مل -6
 اتفاس عارلس    لت عاللسرلف . -2

 رش تت رراتتب عام ب مسو عارقتت  عا عرو. -3

 ري ت  لقف     تن عام ب ار فاا رلل ر   عرا مفاع  عالقا لن ال ا مت  عوايسع. -4

عاهههرالاع  عالرمهههتع  عاترلتهههع رعااههه    الاهههفماس عامههه ب لهههو عاهههرللفا مهههفاع  عالقههها  -5
قع اررثتا رلسل  و ملن ت ا    لا رافما عام ب لثا )شهلت   لتريهع رال ر هًف ممتت

ميهههالف ... تعاررمتهههت  لتريهههعتو  ن عااهههاعا عاههه ا  را لرف لرههه   هههر .... تعاراهههفاك  رمهههت  
 عالشم  ت(.

لمفيتع عاراتتب مست ف رلن ث   تفا ف عتى  للف ا ا تر     لتع ريلتع مفاع  عالقا رعا
ستع عويلفم عااسرمتع عاليفا ع ااا عام ب ميا عا عالشم   و رعر   لهن ر  ت عالفاع  عالق

ال ا عوا تف  عارت رتع  ن مفاع  عالقا ررهلثت  م تلهع  تيهع عاهرلس  رلهاال   رملستهف  عارلسهت  و 
ملههف ر ههتن  ههترتس عاللهها مسههو ريلتههع مههفاع  عالقهها اههاا عامهه ب  فاههرالاع  عاههرتعرت تف  لرلههااس 

 ف لن عو اع  عارت رتع عارو يالو ارعقتق ف .را   لو  ا  ر لس 

 : Entrepreneurshipريادة األعمال 

عمنشيةع يناةع،ألبمنل؟
اهيع رمهفن ورا لهتس لهو عاساهع عارتياهتع عتهى  233عاتتفاس لر ر  عارللا لن  مثت لن 

 شههفت  يهه ع   اههو لليههو عالالههفمتس ررعلهها عا ههلفب ر هها  شههفت   ا تههف  عءاعتس  اههو عالاتهها لههن 
 يشفء عالشتر و رعاللا عاعت ف   عارلتتب ال مس  تتفاس عوملفا رعارو لي ف عاتتفاسو عال فا سو يل

ع(.2 ع8002نسيمعد شم عع–)م ىةعأبماع "Entrepreneurship"ملف ر  عكررفا مسو رت لع 
 World)ر ا عاا  عالرر تع عورتر تع ملف رتا  فاليراا عك ر فاا عالفالو        

Economic Forum, 2009)  ل ههمس  تتههفاس عوملههفا لههو اههتفا  راههتو عتههى  مهها   ن
ل ههمس  تتههفاس عوملههفا تشههتت  اههو  ههاتس عارههتا مسههو رعرتهها عولمههفت  اههو  للههفا رتر ههلن عء ههاع  
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اعتس عالشههههفتتت لهههههن   هههها رعقتههههها  رعك رمههههفت رعاههههفب عالالهههههفمتس رمهههه ا  عاقهههههاتس مسههههو رالمهههههتم رعا
عالفلستن  مثت رمتًف  للس   ر مثت  هاتس مسهو عاهرا ا عو اع و رام  عارتا رعال رلت ر لف ت لا 

 عارتدو رررلتت  اف  اترعا عوملفا ء فلع يشفم ع رلفمو  ر ر فتا.
 ع8020 ىىىىا عنىىىنى ع)ر ههها رلهههاا  عارلتترهههف  عاهههرعتاس مهههن تتهههفاس عوملهههفا لقههها متل هههف 

 لع  او عك ر فا.تقا  للفاتع ل ف لي ف عاليرعن عا ا تلي  الن تيشى لشترمًف  اتاًع  ر  (602
 لي هههف عاللستهههع عارهههو راهههفما مسهههو السههها  يشهههمع  (2 ع8022 ، ىىىاعمبمىىىاع)ملهههف متل هههف 

ع ر ههههفاتع  اتههههاس لههههن الهههه ا ملستههههف  عا عههههرى رعارمههههرتت رعءيرههههف  رعارراتههههت اههههرعء مفيهههه   هههه   
ا عالير ههف   ر عاالههالف  لاههف لع لههو  يشههفء شههتمع لههو عال ههفا عارقيههو ررههرلتت لههتد ملهها ررللهه

 يلتع عك ر فاتع.مسو رعاتن عار
رمتلهه   لي ههف ترعاتهها عالشههفتتت ميشههفم تيمههرا مسههو عال  ههع  ههتن  ههف ترتن ر ههرا لههتد 

 .(Bernstein, 2015, 19)لت عع رلتا لافلت 
 ن تتههههفاس عوملههههفا  هههههو رعرتهههها عامهههه ب عولمهههههفت  (2 ع8022بديىىىى عشن ىىىىىمع)ررههههتا 

ملا عت ويرا   تات مست   عء اعمتع  او لشفتتت ر فتتع للتاس مسو  تض عارع ت   ا   ت فا 
 لفاتع رتالرع  او رر ت  عوالتتن. ت فعًف 

رلههن الهه ا عالههتض عااههف ا تلمههن اس فعثههع رلتتهه  تتههفاس عوملههفا مسههو  ي ههف  ههاتس عارههتا 
مسههههو عاههههرا ا عارههههتد لههههو السهههها  يشههههمع ع رمفتتههههع للتههههاس رراهههه   فاريفلاههههتع لههههو  هههها عارمههههرتع  

 عالرافتمع ر ع   تلع لفاتع رع رلفمتع.

 ال :ـــــادة األعنـــــازات زيـــــمَ
 اهههو  ن  (2012)عEuropean Commission شهههفت رقتتهههت عالرر هههتع عورتر تهههع 

عاي هههتس عا هههتقع اتتهههفاس عوملهههفا رعارهههو رهههارت عهههرا  مهههاعا عالرلسلهههتن الهههفا  عوملهههفا لهههن الههه ا 
لفمتهههع  ماهههف    ل لرمهههع رعاهههلع لهههن عامرفتهههف  ارعقتههها  م هههت  هههات لهههن عارفيهههاس عاشال هههتع رعك ر

 ن عاتتهههفاس ررمهههرن لهههن ث ثهههع  (2011)ع.Gibson, et.alرعك ر هههفاتعو رم قهههًف الهههف  شهههفت  اتههه  
 لرف ت  لتمتع ر و ملف تسو :

 عتى عاعا عء اعمو اتت عاللار  اسلشم  . :عInnovativeness،إلدتكن يةع -6
  فاتس.رررلسا  فاريرت  لت لتعمفس  ن ررا  عوملفا  فال :عProactiveness،إلستدنايةع -2

 ررلثا عاتا ع لو عارثلفت عارتد لت رعلا عالايراتع ميا عارشا. :عRisk،لمننط ةع -3
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ري تًع و لتع تتفاس عوملفا رل فتع  رالف  رال فيد ترعا عوملفا عارلت عا هفعثتن 
عااههسرمتتن رعارت ههرتتن رعاتتههفاتتن اسرلههت  مسههو   هه  اههلف  رعاال ههفيد عارههو رلتهها ترعا عوملههفا 

عررهها  لههض عارت رتههرن مسههو  لههض عال ههفتع  عارههو ت ههب ررعلت ههف رريلتر ههف اههاا مههن اتههت   ر هها 
عامهه ب رعالرسهه   الههترن عههرا  لههض عال ههفتع و ر يههفء مسههو عااتعاههف  عار تت تههع اسرت ههرتتن مههن 
لهههاا  لمفيتهههع رللهههت  عااهههلف  لهههن الههه ا عاال هههتع  رعار هههفتب عارلستلتهههع رعاللستهههع اسمههه ب  ثيهههفء 

ع(2011)عHill ع(2006)عGurol & Atsanدينهىنعتع  ملهف اتعار   تلمهن   لهفا  ه   عال هف
 لتلف تسو : Deba, et.al. (2014)( ع8022أيمنعبنالع)

عال ههههفاتسو عالالههههفمتسو رعاتهههها رع ريههههفد عارههههتدو عارالمههههتمو عا ههههراسو عاملههههر و عاقتههههفاسو 
لرمس هف  اهرا عاللهاو رعاتها عو هاع و عكمرلهفا مسههو عاهير و عا عهى مهن لهتد ملهاو رعلهها 

عرالف  عاقتعتو عاثقع  فاير و عارارتاو عاررفرضو  اعتس عارتتهاو عء يهف و  اعتس عار ه و تعو عالثف تسو عالايرا
 عاررمتت عء اعموو عا عالشم  و عكر فا/عاررع او عارلفرنو ل فتع  ر فتتعو ل فتع   اعتتع.

 أٍنية تعليه زيادة األعنال :
عايلههر عك ر ههفاا عتههى تسلههب رلسههت   ن تتههفاس عوملههفا  ههو عالعههت  عاتيتاههو ا  رمههفت ر 

تتههفاس عوملههفا ارتًع  افاههتًف  ر تتههًف لههو رشههمتا ر ههتفاع عكر ف ههف  رعال ههفتع  رعاثقفلههع ل رلمههفن 
تتهههفاس عوملهههفا  ن رمهههرن عالعرههها عاههه ا يعرف ههه  اسلاهههفماس لهههو رهههرلتت عايلهههف   عا اتهههاس عال رمهههتس 

 ,Volkmann, Karen)و عارلسهت  رعا هترتتع ارعقتها عارلسهت  اس لتهت رعو هاع  عءيلفيتهع له

Mariothi, Rabuzzi & Vya Karnam, 2001, 54).ع
عىبم عرلكعرإنعتعميمع يناةع،ألبمنلعيسهمعر ع:

 لرع  ع رعاتف  عاقتن عاعفاا رعالشتتن رعاللا مسو عاريلتع عالاراعلع. -6
 السا لتد ملا رر اتا عايلر عك ر فاا. -2

 مفلا لن مرعلا عاراتتت عك رلفمو. -3

    عالفا عا شتا.ريلتع ت  -4

 رمرتت عال فتع  عا الع ك ريفد عارتد ااا عاش فب. -5
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 :ــــتابقــــاث انضـــــانذساص

 دزاضات اٍتنت بينوذج فوزمات فى التعليه :
 ( :3112أمل زهران ) –دراسة آمال عياش 

 هههال  عااتعاهههع عارق هههفء  ثهههت عاهههرالاع  يلهههر   عاررتلهههف  لهههو عارهههاتت  مسهههو رع هههتا 
اافا  عوافاو لو عالسر و ررعاتن عر ف فر   يعر ف لو لاعت  رمفاع عاارى مفا ف  عا   ع

( مفا ههههع  اههههل   اههههو ل لههههرمرتن ر تت تههههع 72لههههو عوتانو م قهههه  عااتعاههههع مسههههو متيههههع  رعل ههههف )
ر ف مع ررلثس   ارع  عااتعاع لو عالر فت رع تسو رلقتف  عكر ف ف  ر   ت  عايرفيج عتررف  

اتاهه   يلههر   لرتلههف  ملههف  اهه   عاههرالاع  عارههاتت   يلههر    رع ههتا مفا ههف  عال لرمههع عارههو
عاررتلهف  لههو رعاهتن عر ف ههف  مفا هف  عال لرمههع عار تت تههع يعهر لههفاس عالسهر  رع ههر فو رمهه ا  

 عالر فت عاررمتت عاتتف و مما رل فتعر  عارتمتع.
 ( :3112دراسة أسماء محمد )

ا عكعرتف ههف  عاالف ههع  ههال  عااتعاههع عارلههت  مسههو  ثههت رههاتت  لقههتت مههتا رههاتت   ر 
عارقههرت ( اههاا  –عالتع  ههع  – فاههرالاع  يلههر   عاررتلههف  لههو ريلتههع عارع ههتا رل ههفتع  )عارالمههتم 

( 83مههه ب عاههها سر  عالهههف   مستهههع عارت تهههع  فللهههع عاا هههفاتاو م قههه  عااتعاهههع مسهههو متيهههع  رعل هههف )
رع هههتسو  (و ررلثسههه   ارع  عااتعاهههع لهههو عالر هههفت43( مفاهههب رمفا هههعو ر هههف مع )43ر تت تهههع )

رعالر ههفت ل ههفتع  عاررمتههت لههرا عاللتلههو ر   ههت  عايرههفيج للفاتههع عاههرالاع  يلههر   عاررتلههف  مسههو 
 عارع تا رل فتع  عاررمتت لرا عاللتلو.

 : Enver & Ramazan (2009)دراسة 

 ال  عااتعاع  او عارلت  مسو  ثت عارالاع  متتقع عاررتلف  مسو رع هتا عاتتف هتف  
( مفاههب لههن مهه ب عالاتاههع عاثفيرتههع ررر ههس  عااتعاههع 58ع  رعل ههف )رم قهه  عااتعاههع مسههو متيهه

  او  ن عارالاع  يلر   عاررتلف  لو عاراتت  مفن  مثت لفمستع لن عارالاع  عامتتقع عارقستاتع.
 : Idris Aktas & Ibrahim Bilgin (2015)دراسة 

ع عا هه   ههال  عااتعاههع عارلههت  مسههو  ثههت رههاتت  رعههاس عا اههتلف  رم تلههع عالههفاس امس هه
عااف ت  فارالاع  يلر   عاررتلف  مسو ريلتع ما لن عارع تا رارعلت عام بو رم ق  عااتعاهع 

( رسلته و ر هف مع 665( رسلته   رتمتهف  اهل   اهو ل لهرمرتن ر تت تهع )235مسهو متيهع  رعل هف )
( رسلت و ررلثس   ارع  عااتعاهع لهو عالر هفت رع هتسو رلقتهف  عااعللتهع رعارلهت  مسهو  تعء 623)

عامهه ب عههرا عاههرالاع  يلههر   عاررتلههف  لههو عارههاتت و ررر ههس  عااتعاههع  اههو ررههرا عال لرمههع 
عار تت تههههع عتههههى اههههفما يلههههر   لرتلههههف  مسههههو تتههههفاس عارع ههههتا راعللتههههع عامهههه ب يعههههر عاههههرلس  
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رلشفتمر    ثيفء عاات و ملف افما  مسو اتفاس ثقع عام ب  ليرا   رم هت  لهض عار لته  مهن 
ستع ر مثههت لرلههع لههو عههتن  مههتب  الههتتن مههن  ن عامتتقههع  الهه   ر هه   ن عاههاتر    هه ع  لاهه

 مرتا را  رعرا   مسو عارلس .

 دزاضات اٍتنت بتينية عادات العكل :
 ( :3111زيزى حسن ) -دراسة إيمان الصافورى 

 ال  عااتعاع ملا  تيفلج اريلتع  لض عالفاع  عالقستع ميا عام ب لن ال ا رهاتت   
رعر ل  عااتعاع عالي ج عار تت و اسر ر  مسو رهلثتت  ه ع عا تيهفلج لهو ريلتهع  لفاس عارت تع عواتتع

 لهههض عالهههفاع  عالقستهههع رعارع هههتا اتلهههت لالت هههف  عارلسهههت  عاثهههفيرا عتهههى م قههه  عااتعاهههع مسهههو 
ل لرمههع لههن مفا ههف  عا هه  عورا عاثههفيرا لههن لههاعت   فاقههف تس رعءاههمياتتع ثهه  رقاههتل ف  اههو 

لثسههه   ارع  عااتعاهههع لهههو عالر هههفت رع هههتسو رلقتهههف  عالهههفاع  ل لهههرمرتن ر تت تهههع ر هههف مع رر
عالقستهههع ررر هههس  عايرهههفيج  اهههو ررهههرا عال لرمهههع عار تت تهههع عارهههو اتاههه  عا تيهههفلج عاللههها اريلتههههع  
عالفاع  عالقستع رعارع تا ر ر   عااتعاع   ترتس ر لت  عالقتتع  عااتعاهتع  رهاتت ف  ريلهف   

 رلس   ل ا.لاررعفس لن مفاع  عالقا ر ا  ارعقتا 
 ( :3112دراسة نداء عفانة )

 هههال  عااتعاهههع  اهههو رعاتههها  ثهههت عاهههرالاع   اهههرتعرت تع عاهههرلس   فاهههالفم  ا عا هههفي تن لهههو 
رههاتت  عالسهههر  اريلتههع  لهههض مههفاع  عالقههها عاليههرج اهههاا مفا ههف  عا ههه  عارفاههت عوافاهههو  اهههاس 

( مفا ههع  اههل  83ف )رعاههرالال  عا فعثههع عالههي ج عار تت ههو ملههف م قهه  عااتعاههع مسههو متيههع  رعل هه
 فاراههفرا مسههو ل لههرمرتن ر تت تههع ر ههف مع ررلثسهه   ارع  عااتعاههع لههو لقتههف  مههفاع  عالقهها 

 ر شفت  عايرفيج رررا عال لرمع عار تت تع مسو عال لرمع عا ف مع.
 ( :3112دراسة وضحى حباب )

عاه ع   ال  عااتعاع عارلت  مسو لفمستع التعيم عاررمتت لو ريلتع مفاع  عالقا رلر ر  
عومهفاتلو اهاا مفا هف   اه  عوعتهفء  مستهع عارت تهع رعاهرالال  عا فعثهع عالهي ج عار تت هو رم قهه  

( مفا هههع مل لرمهههع ر تت تهههع رععهههاسو ررلثسههه   ارع  عااتعاهههع لهههو 93عااتعاهههع مسهههو متيهههع  رعل هههف )
اكاهع  لقتف  مفاع  عالقا رلقتف  لر ر  عا ع  عومفاتلو ر ا  شفت  عايرهفيج  اهو ر هرا لهترا  ع 
  ع فيتع  تن لررامو عواعء عاق سو رعا لاا اسل لرمع عار تت تع لو لقتف  مفاع  عالقا.
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 ( :3112دراسة منيرة عبد العزيز )

 ال  عااتعاع  اهو عارلهت  مسهو  ثهت الهتعيم عاررمتهت لهو ريلتهع مهفاع  عالقها رعارع هتا 
ار تت هههو لهههو اههه تا رعقتههها عومهههفاتلو ميههها مفا هههف  مستهههع عارت تهههع رعاهههرالال  عا فعثهههع عالهههي ج ع

( مفا ههع ررلثسهه   ارع  عااتعاههع لههو لقتههف  مههفاع  26عا هها و رم قهه  عااتعاههع مسههو متيههع  رعل ههف )
عالقا رعالر فت رع تسو ررر س  يرهفيج عااتعاهع  اهو ر هرا لهترا  ع  اكاهع  ع هفيتع لهو لرراهمو 

 الر فت عارع تسو.عواعء عاق سو رعا لاا اسل لرمع عار تت تع لو لقتف  مفاع  عالقا رعك
 ( :3112دراسة تهانى عبد الرحمن )

 ههال  عااتعاههع  اههو عارلههت  مسههو لفمستههع عاههرلس  عارههللسو لههو ريلتههع مههفاع  عالقهها رعاهه ع   
عومفاتلتههع اههاا مهه ب عااتعاههف  عالستههف   فللههع عءلههف   فاتتههفض ر هها عاههرالال  عا فعثههع عالههي ج 

( مفا ههههع  اههههل   اههههو 48متيههههع  رعل ههههف )عار تت ههههو ارعقتهههها  هههه ع عا هههها  رم قهههه  عااتعاههههع مسههههو 
ل لههرمرتن ر تت تههع ر ههف مع ررلثسهه   ارع  عااتعاههع لههو لقتههف  مههفاع  عالقهها رلقتههف  للفاتههع 
عاهه ع  عومفاتلتههع ررر ههس    هه  عايرههفيج  اههو ر ههرا لههترا اعاههع  ع ههفيتًف  ههتن لرراههمو ات ههف  

عا لههههاا ا هههههفا  عال لههههرمرتن )عار تت تههههع رعا ههههف مع( لهههههو لقتههههف  مههههفاع  عالقهههها لهههههو عاقتههههف  
 عال لرمع عار تت تع عتى عر   عارلثتت عام تت اسرلس  عارللسو لو ريلتع مفاع  عالقا.

 : Gordon (2011)ة ـــــــدراس

 ال  عااتعاع  او للتلع مهفاع  عالقها عاتتف هتع راتهفاس عاررمتهت اهاا عامه ب رعاهرالا  
( مفاهب رمفا هع لهن 263ل هف )عا فعى عالهي ج عار هرو عارعستسهو رم قه  عااتعاهع مسهو متيهع  رع

عالاعت  عاثفيرتع  فاركتف  عالرعاس عولتتمتع ررلثس   ارع  عااتعاع لو لقتف  مفاع  عالقا ر ا 
   ههت  عايرههفيج رههايو مههفاع  عالقهها اههاا عامهه ب عالشههفتمتن لههو عااتعاههع ررر ههس  عااتعاههع  ن 

 عاليف شع  و  ل ا  ارتعرت تع ارعاتن مفاع  عالقا عاتتف تع.

 اضات اٍتنت مبَازات زيادة األعنال :دز
 ( :3112ودة )ــــى حمــــدراسة من

 ال  عااتعاع رعاتا ل هفتع  تتهفاس عوملهفا عا الهع ريلتر هف اهاا مه ب عا ه  عاثفاهى 
 فالاتاههع عاثفيرتههع عا ههيفمتع عااالتلتههعو رر ههت ر ههرت عءاههرتعرت تع رههاتت  تلمههن  ن تاههرالال ف 

اعتس عءيرهف  للسلرع عالرعا عاريتع اريلتع  ل فتع  تتفاس عوملفا رعارع تا عااتعاو الفاس رالمتم رعا
ررلثس   ارع  عااتعاع لو عالر فت رع تسو رلقتف  لاررا يلر ل فتع  تتهفاس عوملهفا رلقتهف  
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عكر هههف  يعهههر عاللههها عاعهههت رعمرلههها  عا فعثهههع مسهههو عار هههلت  عار تت هههو  ر عال لرمهههع عار تت تهههع 
عايرههفيج مههن للفاتههع عءاههرتعرت تع عالقرتعههع عارههو مفيهه  رلرلهها مسههو عارععههاس   سههو ر لههاا ر اههرت  

اهرتعرت تع عالشههتر  رعاليف شهع عا لفمتهع ملهف  ر ههع  عايرهفيج  ن  يهف  م  ههع  عاهرلس  عارلهفريو رعا
 عتر فمتع  تن عءارتعرت تع عالقرتعع رعارع تا عااتعاو ريلر ل فتع  تتفاس عوملفا.

 ( :3110دراسة عالء الدين عبد الحميد )

 ال  عااتعاع  تف   ثت  تيفلج راتت و  في  مسو عا مفء عاللسو لو ريلتع ل هفتع  تتهفاس 
عوملفا رل فتع  عها عالشهم   عالاهرق ستع اهاا مه ب عا ه  عورا عاثهفيرا  فاللسمهع عالت تهع 

( مفا هههًف ررلثسههه   ارع  عا عههههى لهههو لقتههههف  36عااهههلراتعو م قههه  عااتعاههههع مسهههو متيهههع  رعل ههههف )
  تتههفاس عوملههفا رلقتههف  عهها عالشههم   عالاههرق ستع ر   ههت    هه  عايرههفيج للفاتههع عا تيههفلج ل ههفتع

عاقههفي  مسههو عاهه مفء عاللسههو مسههو  قههفء  ثههت عاههرلس  لههو ريلتههع ل ههفتع  تتههفاس عوملههفا اههاا عامهه ب 
 عالشفتمتن لو عا تيفلج.

 ( :3112ال )ـــــر كمــــدراسة عبي

عوملفا رعكر ف  يعر ف ااا مفا ف  شل ع عال      ال  عااتعاع ريلتع رل فتع  تتفاس
عا هههف اس  فالاتاهههع عاثفيرتهههع عا هههيفمتع ر اههه  لهههن الههه ا  لهههض عويشهههمع عالرمفلسهههع  هههتن  لهههض 

( مفا هههع لهههن مفا هههف  عارت هههع عاثفاثهههع ررلثسههه  35عالقهههتتع و رم قههه  عااتعاهههع مسهههو متيهههع  رعل هههف )
را ل فتع  تتفاس عوملهفا رلقتهف  عكر هف   ارع  عااتعاع لو عالر فت للتلو رلقتف  ارعاتا لار

يعههر تتههفاس عوملههفاو ر هها  اههرت  عايرههفيج مههن ر ههرا لههترا اعاههع  ع ههفيتًف  ههتن لرراههمو ات ههف  
عال لرمرتن عار تت تع رعا ف مع لو عارم تا عا لاا وارع  عا عى ا فا  عال لرمهع عار تت تهع 

ع للهفت  رل هفتع  تتهفاس عوملهفا اهاا ملف رر س  عااتعاع  او ر هرا م  هع عتر فمتهع  هتن ريلته
 مفا ف  عال لرمع عار تت تع رعر ف فر   يعر ف.

 : Tam (2009)ة ــــــدراس

 ههال  عااتعاههع عامشهه  مههن  اههو  ا لههاا رمتهه  تلمههن اسرلسههت   ن ت لهها لههن عامهه ب  
رتيتهف  مثت لتً  اسر فتس رم قه  عااتعاهع مسهو ل لرمهع لهن مه ب  تيهفلج  اعتس عارميرار تهف  مفاتر

ر   ت  عايرفيج  او عاعف ع  او للسلتن  فاتتن مسو السم عاللفتاع رعاراتتب لت عاي تتهع ررلسه  
ل فتع  عمرافب عان عااللع رعارعهاى لهت عاهال ء رعاهرلس  مهن متتها عكشهرتع  لهو لشهترمف  
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  لت عارتا عارلفريتع للف تاثت مسو عكر ف  عار فتا اسمه ب رتاهفما مسهو يقها عال هفتع  رت ه 
 عام ب  مثت لتً  اسر فتس لن ال ا عاثقع عالمرا ع لن عالعررا عالر ا  فالفا  عاعقتقو.

 : Jeong (2012)ة ــــــــدراس

 ههال  عااتعاههع عامشهه  مههن عال  ههع عاللرلههاس مسههو عار ت ههع  ههتن عاثقفلههع عالعستههع ر يشههمع 
وملههفا رعاثقفلههع عالعستههعو تتههفاس عوملههفا ر ت ههًف عامشهه  مههن عال  ههع  ههتن مرعلهها عارعرتهها اههترعا ع

ر   ههت  عايرههفيج  ن ترعا عوملههفا لههو عاههارا عالرقالههع ت ههاارن  ملههفا   عار فتتههع  رت ههع تعتم ههف 
عارمهههرت لهههو مرعلههها عارعرتههها رمسهههو عالمههه  لهههرن مرعلههها عارعرتههها ا هههف عارهههلثتت عام تهههت لهههو عاهههارا 

ت ملها لرهف تلو  اتها عالرقالع  ا ب ر هرا مهاا  ستها لهن عالرتهفتع  عاللها ررقرهت  عااتعاهع  مهف
 من مترتع عتر فم مرعلا عارعرتا يعر تتفاس عوملفا  فاثقفلع عالعستع.

 تعكيب عاو على الدزاضات الطابكة : 
عمنعناللع،لع ضع،لسندقعلما ،سن ع،لسندقةعيتةحعمنعيم ع:ع

  رلهههه  لل هههه  عااتعاههههف   ههههفارلت  مسههههو  ثههههت عاههههرالاع  يلههههر   عاررتلههههف  مسههههو ريلتههههع  
أمىىلعع–آمىىنلعبيىىن ع  يعههر عالقههتتع  عااتعاههتع عالالرسرههع لثهها اتعاههع عارع ههتا رعكر ههف

 ,Idris Aktasو (8022( عأبمىىاعبمىى ع)8022( عأسىىمنحعمبمىىاع)8022زشىى ،نع)

N.D., Ibrahim Bilgin  (2015) . 
   ع رل  لل   عااتعاف   فارالاع  عارتعرت تف  ر افاتب لالرسرع راف   لهو ريلتهع مهفاع

إيمىننع،لاىنرى  عا  مسو عالر   عارال  ف  لثا اتعاع عالقا رل فتع  تتفاس عوملف
(عمنيى ةع8022( عنا،حعب ننةع)8022( ععتهنن عبداع،ل بمنع)8022زيز عبسنع)ع–

ع(.ع8022(عىةب عبدن ع)8022بداع،لعزيزع)
     لض عااتعاف     ت   ن  يف   ل  لو للفتاع مفاع  عالقا  مم  لف ريفاا 

يرف  ف  اا لن عار  م ف اسر را عكر ف ف  عاعاتثع لو عارلست  لن  رر ت  عاللتلع رعا
مسههو  مسههو لاههررا لههن عء اعمتههع رعاريفلاههتع للههف تلههرا  ثلههفت  مسههو عارههتا رعال رلههت لثهها 

 . (2011)ععgordonاتعاع 
  يف  اتعاف   ستسع ع رل   ريفرا عاهرتعرت تف  لالرسرهع اسللها مسهو ريلتهع ل هفتع  تتهفاس 

عاعهفاا رعالشههتتن رعاللها مسهو عاريلتههع عالاهراعلع لثهها عوملهفا الرع  هع رعههاتف  عاقهتن 
ع(.8022( عبدي عكمنلع)8026( عبالحع،لاينعبداع،لبمياع)8022من عبمىاةع)
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عك رلههف   ريلتههع  ىاىىاع،ت ىىقع،لدبىىثع،لبىىنل عمىىعععدعىىضع،لا ،سىىن ع،لسىىندقةعمىىنعبيىىثع:
رقهههها  عالسلههههو رل ههههفتع  تتههههفاس عوملههههفا  فمر فت ههههف لههههن عوافاههههتف  الرع  ههههع عا -مههههفاع  عالقهههها 

رعارميراههر و رلرعم ههع لرمس ههف  عاقههتن عاعههفاا رعالشههتتن  و ملههف عررهها لههت  لههض عااتعاههف  لههو 
 عارم تا مسو عالتعسع عاثفيرتع.

عاللها مسهو ريلتهع مهفاع  عالقها  كمنع،نتمفع،لدبثع،لبنل عبنع،لا ،سن ع،لسندقةعر ع:
 رلا يلر   عاررتلف . رل فتع  تتفاس عوملفا لن ال ا راتت  لفاس عك ر فا عاليااو

عار ههلت  عار تت ههو اس عههىو  ىاىىاع،سىىت نا ع،لدنبرىىةعمىىنع،لا ،سىىن ع،لسىىندقةعريمىىنعيمىى ع:  
 مههاعا  ارع  عا عههىو عاللفا ههع عءع ههفيتع اس تفيههف  عاالف ههع  فا عههىو عارلههت  مسههو يرههفيج  هه   

 عااتعاف  رلقفتير ف لت عايرفيج عارو ر  عارر ا  ات ف لن عا عى. 

 ه:ـــــث وأدواتـــــانبحشاءاث ـــــإخ

ع:ع،تدع ع،إلى ،ح، ع،لتنليةع،لدبثلإلىندةعبنعتسنؤص ع

 :أواًل : إعداد االختباز التخصيلى
ع:ا،اع،صنتدن تمعإتدنعع،لنطى، ع،لتنليةعإلب

 لههههفاساس فيههههب عاللتلههههو لههههو  عامفا ههههف  تههههف  رع ههههتا  :تبايىىىىاع،لهىىىىافعمىىىىنع،صنتدىىىىن  -6
 . عك ر فا عاليااو

رهه   ههتفاع لرههتاع  عكالر ههفت لههو  ههرء عو ههاع  عاللتلتههع  :اىىين ةعم ىى ا، ع،صنتدىىن  -2
و ر اه  لهو (عكالرتهفت لهن لرلهاا -)عا هرعب رعاالمهل اسلر رمف  رلعررع هف رلقهًف اهيلم 

 (.وعارعستاو عارتمتبو عارقرت عالاررتف  عاللتلتع )عار متو عار  و عارم تا

  مت ه  مسهو ل لرمهع لهن عالعملهتن لهو اسرلما لن  اا عكالر فت ر :ااقع،صنتدن  -3
ل ههههفا عاليههههف ج رمههههتا عارههههاتت و ر اهههه  اسعمهههه  مسههههو لههههاا شههههلرا عواههههيسع رليفاهههه ر ف 
اسلعررا راسمفا ف  را هع  هتفار ف رلهاا  تفاه ف اسلاهررتف  عاللتلتهع عارهو ره  رعاتها ف 

 س.( لرتا43ا الر فت ر ا ر  عوال   فارلات   عاليفا عو ر     عكالر فت ترمرن لن )

( 66رهه  ر ت ههع عكالر ههفت مسههو ل لرمههع لمريههع لههن ) :،لتى دىىةع،صسىىتطالبيةعلالنتدىىن  -4
 مفا ع اتت ل لرمع عا عى ر ا  ارعاتا :
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 : ( ا تقع.43ر ا ر ا  ن عاالن عاليفاب ا الر فت  ر ) زمنع،صنتدن 
 : تع ر  عافب ث ف  عكالر فت  فارالاع  متتقهع اه تتلفن ر هتعرن اسر ايهع عاي هر ردن ع،صنتدن

 ( ر و  تلع رشتت  او  لمفيتع عارالاع  عكالر فت.3.83رر ا  ي  تافرا )
ري ههتًع ون للفلهها عا ههاا ترههلثت عتررفمههًف رعيالرف ههًف  للفلهها عاث ههف  ر فارههفاو لههرن رقههاتت 
 تلهع عا هاا رشهتت لهو يره  عار ه   اهو  تلههع عاث هف  عتررفمهًف رعيالرف هًف  اه ع ره  رم تها عاللفااههع 

 عاتتف تع عارفاتع 
)عا هههاا عاههه عرو ر عا ههه ت عارت تلهههو اقتلهههع عاث هههف ( ر رم تههها عاللفااهههع لهههرن للفلههها  هههاا 

ر ههو ياهه ع  ههاا مفاتههع للههف تههاا مسههو  ن يرت ههع عكالر ههفت ك  3.92ر   3.83 عكالر ههفت ر 
 ررلثت  لا مرعلا  التا.

 رفاتعلرتاس ر  عر ف  عال  ع عا راعافب للفلا عاا راع رعا لر ع اما: 
 

 للفلا عاا راع ر 
 

 للفلا عاا راع. – 6للفلا عا لر ع ر 
 ( رمهرن لرهتاس 3.38ر ا عمر هت  ن عالرهتاع  عارهو تمهرن للفلها عااه راع ا هف  م هت لهن )

( رمرن لرهتاس 3.325شاتاس عاا راع رعالرتاع  عارو تمرن للفلا عاا راع ا ف   ا لن )
 شاتاس عا لر ع رلن ث  ت ب رلاتس ف.

  عاهههفب للفلههها عارلتتههها عتهههى رلر هههت عالرهههتاس للتهههاس   ع اعا للفلههها رلتا هههف مهههن  ملهههف رههه
 (  لف   ع  ا من  ا  لري ف راتت لو عكر ف  عاالفمى رت ب تل  ف.3.32)

 :( لرههتاس ر هها 43رمههرن عكالر ههفت لههو  ههرتر  عاي فيتههع لههن ) ،لاىىى ةع،لنهنئيىىةعلالنتدىىن ع
ات ههع رععههاس ر ههرتًع   ع مفيهه     ف ههع  ههعتعع عارسلتهه س ممههو امهها لرههتاس ر تههب مي ههف 

 (6)لسعا  ( ات ع.43عء ف ع المل ر  ا  رمرن عاي فتع عال لو ا الر فت )

 مكياع عادات العكل  عداد : إثاىيًا
 لهفاع  عالقها  رلقتهف   ر  عكارلفيع  فوا تف  عارت رتهع رعااتعاهف  عااهف قع  ع  عال  هع 

 عمبمىىىىاع،لطنطىىىنى  عظىىىنر ع،ل ىىىم ،ن ععبدىىىاع،لعزيىىىزع،ل ىىىن مهههفاع  عالقههها التعسهههع عالتع قهههع 

 ماا عء ف ف  عا عتعع
 ماا عء ف ف  عا عتعع + ماا عء ف ف  عاالفميع
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 ههههو )عالثههههف تسو لتريههههع عاررمتههههتو   هههه لض مههههفاع  عالقههههاعتههههى رهههه  عاههههرال د  فيلههههع  (8026)
ثفتس عالشم  و رم تا  عكارلف  اآلالتتن  رر   ررلفم و عاررمتت لرا عاللتلوو مت  عوايسع رعا

مسههو لالههفمت لاههيراعو  للههفت  اههف قع مسههو لرع هه   اتههاسو عار ههرت رعارالتهها رعك رمههفتو عء ههاع 
اىاعتىىمع،إلىندىىةععاررمتهت عار هفااو و عكاههرلاعا اسهرلس  عالاههرلت( ر فارر ها  اهو  هه   عاقفيلهع تمههرن  

بنع،لسؤ،لع،ألىلعمنعأسئمةع،لدبثع،ل  بيةعى،لر عين عبم ع"منعبنا، ع،لعقلع،لىالزمعتنميتهىنع
 .لا عطنلدن ع،لم بمةع،لرننىية"

( لقهتس  رلثها عاللفتاهف  عالي ثقهع 53ترمرن ) عالقارثيو اس فعثع  ماعا لقتف  مفاع   ر
رايهًف لرهات ًف رلها لقتهف   لعهرتر ممه  مها لقهتس لهن لقهتع  مها  مشت مفاع  مقها تيتاهتعلن 

ك تعههاى  – عتفيههًف  –تعههاى افا ههًف  -تعههاى اعيلههفً  رعاههرالا  عالرههتاع  عورتههع ) عااللفاههواتمههت  
 ررههتعر  ر هه ا   (2)لسعهها ( مسههو عارههرعاو5و4و3و2و6ررلثهها ت لتههًف ) ( ك تعههاى   ههاع –افا ههًف 

رره  رعاتها عاعمه  مسهو  تلهع عالرراهم  و 53ات هع ر  ها 253 ات هع  مسهو  هتن عالقتهف  ات هف 
رههاتتج رع هها رههاتتج   مسههو ههلترع(  ههتن  –لرراههمع  – لتررلههع ههلن ليههف  ثهه ى  ههو )عاعاههف و 
( 2.33 – 6ر ههو )عالههت    ( مسههو ليههف  رراتههت عالرراههم عاعاههف و4ر  6 – 5ر ههر )اسلقتههف  

 -53رعارههو رقف هها ات ههف   ههو ) ( لتررلههع5 - 3.68( لرراههمعو )3.67 – 2.34ليالر ههعو )
 . ( لتررلع253 -684( لررامعو )683.5 – 667(  لترعو )666.5

 : ر ا رام  عارقتع  مسو عالعفرت عارو رلثا مفاع  عالقا مفارفاو
 (  5و 4و 3و 2و 6لقتع ( ر و : ) 5عالثف تس.) 
 (. 63و 9و 8و 7و 6لقتع ( ر و : ) 5اررمتت )لتريع ع 
 (  65و 64و 63و 62و 66لقت ( ر و : ) 5عكارلف  اآلالتتن  رر   ررلفم .) 
 (  23و69و 68و 67و 66لقتع ( ر و : ) 5عاررمتت لرا عاللتلو .) 
 (   ثفتس عالشم  (. 25و 24و 23و 22و 26لقتع ( ر و : ) 5مت  عوايسع رعا
 (.33و 29و 28و 27و 26لقتع ( ر و : ) 5و لرع    اتاس )رم تا للفت  اف قع مس 
 ( 35و 34و 33و 32و 36لقتع ( ر و : ) 5عار رت رعارالتا رعك رمفت.) 
 ( 43و 39و 38و 37و 36لقتع ( ر و : ) 5عو اع  مسو لالفمت لايراع.) 
 ( 45و 44و 43و 42و 46لقتع ( ر و : ) 5عاررمتت عار فااو.) 
 (.53و 49و 48و 47و 46لقتع ( ر و : ) 5ت )عكارلاعا اسرلس  عالارل 
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 : اســـــالمقيدق ـــــص

اسرعقهها لههن  ههاا عواعس عمرلهها عا عههى مسههو مههتتقرتن عوراههو  ههو لههف تاههلو  فا ههاا 
عا ف تا عارهو رلرلها مسهو مهتض عواعس مسهو ل لرمهع لهن عالرال  هتن رعاال هتعء لهو عال هفاو 

  مسهو عاهفب للفلها عكتر هفم  هتن مها لقهتس لهن عااعالسو ررقر  عكرافا لف عاثفيتع ل و لف رالو 
 لقتع  عواعس رعواعس مما. 

 دق الظاهرى : ـالص 

 هههر عا هههاا عاللرلههها مسهههو عالعملهههتنو لقههها رههه  مهههتض عواعس لهههو ياهههالر ف عوراتهههع مسهههو 
 ا  عال فك  مفلع لقتع ( لن 5)  فارثيفء عارقتع  مفلع مسو رع س  عالرعلقع رعاال تعء عالالر تن
  ههها عققههه  لهههف تاهههلو  ر ههه ا  رمهههرن عواعس عاال هههتعء لهههن %(  لهههلمثت 83 (قهههع لرعل رع هههو

ع.ع فا اا عا ف تا
 : الصدق الداخلى 

ي هههههههتًع ون عا هههههههاا لهههههههن  ا تهههههههف  عاقتهههههههف  تليهههههههو عراهههههههفا عواعس لهههههههت يراههههههه ف لهههههههو  تهههههههف  
عا فيهههههب عاههههه ا  يهههههو اقتفاههههه  اههههه ع تلرلههههها عا هههههاا لهههههو  عهههههاا مت ههههه  مهههههن متتههههها عارعقههههها لهههههن 

فب للفلههههها عتر هههههفم ات هههههع عالعهههههرت  ر عاللتهههههفت  فاات هههههع عامستههههههع عكراهههههفا عاهههههاعالسو مسهههههو عاههههه
اهههههواعس ر ههههها رههههه  رم تههههها عواعس مسهههههو متيهههههع عاهههههرم متع لهههههن ارن عالتيهههههع عاتيتاهههههتع رلثسههههه  لهههههن 

رعاهههههههههرالت  للفلههههههههها عكتر هههههههههفم ا راهههههههههفا عاهههههههههاعالسو عتهههههههههى رتعرعههههههههه  للهههههههههفل    رسلتههههههههه س( 65)
 . 35,3ميا لاررا( ر لتل ف مفي  اعاع  ع فيتف 3 ,94 - 73,3عكتر فم  تن )

 : المقيـــاس اتــــثب

رعققهههههه  عا فعثههههههع لههههههن ث ههههههف  عالقتههههههف   متتقههههههع عءمههههههفاس    رهههههه  رم تقهههههه  مسههههههو متيههههههع 
( مفا ههههههع لههههههن الههههههفت  ل لرمههههههف  عااتعاههههههع ثهههههه  رهههههه  رم تقهههههه  لههههههتس  الههههههتا  لهههههها 23لمريهههههه  لههههههن )

اههههههب للفلهههههها عاث ههههههف  اسلقتههههههف  رر هههههها  ن للفلهههههها ث ههههههف  عالقتههههههف   ههههههر ) ( 86,3 اهههههه رمتن رعا
 عاقتلع لق راع واتعض عااتعاع.  رعما     

راعاههفب عاههالن عاهه ا  ارم تهها عالقتههف  رهه  عاههرالتع  لرراههم عاههالن عاهه ا  ا  ف ههع لقهها 
 ( ا تقع.  35( ا تقع  لررام )53 -33رتعر   تن )

  مَازات زيادة األعنال    : إعداد مكياع ثالجًا
 :عالقتف  ر لًف اسالمرع  عارفاتع  ماعار  
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رههههههه  عكاهههههههرلفيع  فوا تهههههههف  عارت رتههههههههع  :  ع يىىىىىىىناةع،ألبمىىىىىىىنلإبىىىىىىىا،اعانئمىىىىىىىةعمهىىىىىىىن ،
 Florian, Karri ل ههههفتع  تتههههفاس عوملههههفا رلقتههههف   رعااتعاههههف  عااههههف قع  ع  عال  ههههع 

& Rossiterرثيهههههو  ر.  ل هههههفتع  تتهههههفاس عوملهههههفاعتهههههى رههههه  عاهههههرال د  فيلهههههع  (2007)ع
فا ههههههههف  عالتعسههههههههع اس فعثههههههههع  مههههههههاعا  فيلههههههههع  ل ههههههههفتع  تتههههههههفاس عوملههههههههفا عالههههههههتعا ريلتر ههههههههف اههههههههاا م

عاثفيرتههههعو ررهههه  مههههتض عاقفيلههههع مسههههو ل لرمههههع لههههن عااههههفاس عالعملههههتن ء ههههاعء عاههههت ا لت ههههف رلههههو 
 هههههرء ل ع هههههر   رههههه  عارر ههههها  اهههههو عا هههههرتس عاي فيتهههههع اسقفيلهههههعو عتهههههى عشهههههرلس  مسهههههو ثههههه ى 

 –ل ههههههفتع  عامرههههههفءس عا عرتههههههع  -ل ههههههفتع  تيتاههههههتع   ههههههو : )ل ههههههفتع  عاههههههر فا عارههههههتد رعولمههههههفت
( عثيههههههو مشههههههتس ل ههههههفتس لتمتههههههع ملههههههف 62عااعللتههههههع ا ي ههههههفا( تي ثهههههها لي ههههههف  )ل ههههههفتع  عارالمههههههتم ر 

 تر   لن عا ارا عارفاو: 
 جدول يوضح املَازات السئيطية والفسعية لسيادة األعنال

 مَازات فسعية مَازات زئيطية و

1 
مَازات اضتبام الفسص 

 واألفهاز
 انتشاف الفسص

 االبداع

 مَازات الهفاءة الراتية 2

 راتى والفاعلية الراتيةالوعى ال
 الدافع واملجابسة

 إدازة املوازد
 املعسفة املالية واالقتصادية

 حشد جَود اآلخسيً
 األخر بصماو األموز

3 
مَازات التدطيط 
 والدافعية لالجناش

 التدطيط واإلدازة
 التعامل مع الػنوض وعدو اليكني واملداطس

 العنل مع اآلخسيً
 ه مً خالل التجسبةالتعل

 12 امجاىل عدد املَازات

اىاعتىمع،إلىندىةعبىنع،لسىؤ،لع،لرىنن عمىنعأسىئمةع،لدبىثعر فارر ا  او     عاقفيلهع تمهرن 
ع،ل  بيىىىىةعى،لىىىىر عيىىىىن عبمىىىى ع"مىىىىنعمهىىىىن ، ع يىىىىناةع،ألبمىىىىنلع،لىىىىالزمعتنميتهىىىىنعلىىىىا عطنلدىىىىن 

ع،لم بمةع،لرننىية؟"عع
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 الهدف من المقياس: 

 ع  تتفاس عوملفا ااا مفا ف  عالتعسع عاثفيرتع.. ت ا   او  تف  لاررا ل فت 

 : وصف المقياس

رمهرن عالقتهف  لهن ثهه ى لعهفرت تيتاهتع رلثها عال ههفتع  عاث ثهع عاتيتاهتع ر هو )ل ههفتع  
ل هفتع  عارالمهتم رعااعللتهع ا ي هفا( تي ثها  –ل فتع  عامرفءس عا عرتهع  –عار فا عارتد رعولمفت 

ر ممه  ( ل هفتس لتمتهع اه ا  مت هفو 62ف  عالرر لع الاررتف  )( لرتاس رلثا عااسرمت42مي ف )
 عكار ف ف رعارالا   عااللفاورايًف لرات ًف رلا لقتف  اتمت   لعرتما  لرتاع لن  لرتاسما 

ررلثهها ت لتههًف  (ك تعههاى ع ههاعً  –ك تعههاى افا ههًف  – عتفيههًف  –تعههاى افا ههًف  -تعههاى اعيلههفً عورتههع )
( 263عاات ع عال لو )  تن عالقتف  ات ف  ررتعر  ( ر  ا 3عا)لس ( مسو عاررعاو5و4و3و2و6)

 ههلن ليههف  ثهه ى  ههو ررهه  رعاتهها عاعمهه  مسههو  تلههع عالرراههم عاعاههف و  و(53رعاات ههع عاههايتف )
( مسهو 4ر  6 – 5ر هر )اسلقتهف  راتتج رع ا رهاتتج   مسو لترع(  تن  –لررامع  – لتررلع)

( 3.67 – 2.34( ليالر هههههعو )2.33 – 6ر هههههو )عالهههههت    ليهههههف  رراتهههههت عالرراهههههم عاعاهههههف و 
 – 98.28(  هلترعو )97.86 -42رعارو رقف ا ات هف   هو ) ( لتررلع5 - 3.68لررامعو )
 . ( لتررلع263 -654.56( لررامعو )654.64

  : ر ا رام  عالرتاع  مسو عالعفرت  عارو رلثا عال فتع  عاتيتاتع اتتفاس عوملفا مفارفاو 
  62: 6لرتاس( ر و عالرتاع  لن  62مفت )ل فتع  عار فا عارتد رعول. 
 ( ر و عالرتاع  لن  66ل فتع  عامرفءس عا عرتع )28: 63لرتاس . 

 ( ر و عالرتاع  لن  64ل فتع  عارالمتم رعااعللتع ا ي فا )42:  29لرتاس. 
 اسرلت  مسو  اا عالقتف   فل  عا فعثع  لتض لقتهف  متض عالقتف  مسو عالعملتن  :

 ملفا مسو عاافاس عالعملتن رمفن عااتض لن  ا  عارلت  مسو :ل فتع  تتفاس عو

  لاا عتر فم ما لرتاس  فال فتس عارو  تا  ا ف . 

   لاا ل يلع  اسرب عارقتت 

  لاا ل يلع عالقتف  الاررا عامفا ف . 

  فلع  ر ع    ر رلاتا  ر  ا ل ع ف  لو عالقتف  لن عتى عارلستلف   .  
 الصدق الداخلى :

ن عا ههاا لههن  ا تههف  عاقتههف  تليههو عراههفا عواعس لههت يراهه ف لههو  تههف  عا فيههب ي ههتًع و
عاهه ا  يههو اقتفاهه  اهه ع تلرلهها عا ههاا لههو  عههاا مت هه  مههن متتهها عارعقهها لههن عكراههفا عاههاعالسو 
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مسو عافب للفلها عتر هفم ات هع عالعهرت  ر عاللتهفت  فاات هع عامستهع اهواعس ر ها ره  رم تها عواعس 
رعارالت  للفلا عكتر فم  مفا ع( 23رن عالتيع عاتيتاتع رلثس  لن )مسو متيع عارم متع لن ا

( ر لتل هف مفيه  اعاهع 3 ,93 - 83,3ا رافا عااعالسو عتهى رتعرعه  للهفل   عكتر هفم  هتن )
 . 35,3 ع فيتف ميا لاررا

 :عثبات المقياس

  رم تقه  مهفاس رره  مفا هعو  (23) لهن رمريه  عاهرم متع  متيهع مسو ر  رم تا عالقتف 
 ( ررلر ت     ات ع ث ف 3, 82 -79,3) تن عاقت      لن عارم تا عورا ررتعرع   ا رمتن  لا

عع.مفاتع اسلقتف 

 : إعداد دليل املعله  زابعًا

عالشهترمف   -ر   يفء ااتا عاللس  اراتت  عااتر  عارفاتع )لهرعتا عواهتس رمهتا ريلتر هف 
رعارهههو رلثههها ل هههفا  اعتس عاليهههاا رع ر هههفاتف   عاريلتهههع عا شهههتتع( –عاامفتهههع رعءمههه ن  –عا هههاتتس 

( رلقهًف 4MATعواتس  لفاس عك ر فا عاليااو اس   عورا عاثفيرا  فارالاع  يلهر   عاررتلهف  )
 : اسالمرع  عارفاتع

 :عمقــــدمــــة

 رعشرلس  مسو عارلتت   يلر   عاررتلف  ر  لتر  رالمرع  راتتا . 

 :عمكونات الدروس

  ىالعبم :عي تملعكلعا العمنع،لا

  عار اعيتع(. –عال فتتع  –عو اع  )عاللتلتع 

 . عارل تا اسات 

  لتعسهع عالهتض رعارقهات   –المرع  عاراتت  رلقًف ايلر   عاررتلهف  )لتعسهع عارالمهتم– 
 لتعسع عارقرت (.

 . عويشمع عارلستلتع 

 عارافيا  رل فات عارلس  عالارالالع . 
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 :و ل لرمههع لههن عالعملههتن اسرلمهها ا مسههرهه  مههتض عاههاات بىى ضع،لىىاليلعبمىى ع،لمبكمىىين
 ءع  لههههههههههههن اهههههههههههه لر  عالسلتههههههههههههع رلههههههههههههاا ليفاهههههههههههه ع عو ههههههههههههاع  رعالعرههههههههههههرا رر ههههههههههههر  عء ههههههههههههتع

 . عاراتتاتع ر ف ستر ف اسرم تا

ر رماعا ااتا عاللسه  تمهرن  ها ره  عء ف هع مسهو عااهاعا عورا لهن  اهيسع عا عهى عارتمتهع  
 قًف ايلر   عاررتلف ؟ت.رعا ا تيد مسو تمت  تلمن  ماعا اتر  عك ر فا عاليااو رل

 لههههها عكير هههههفء لهههههن رعمهههههت  عاهههههااتا رههههه  رهههههاتتب  عههههها للسلهههههف  عك ر هههههفا عاليااهههههو مسهههههو 
عارههههههاتت  رلقههههههًف اسههههههااتا عاللهههههها ثهههههه  عارم تهههههها لههههههت عالرف لههههههع عالاههههههرلتس لههههههن عا فعثههههههع اسرلمهههههها لههههههن 

 المرع  عار ت ع مسلتًف.

 :ثــــانبحز ــــتنفي شاءاثــــإخ

 : خح البوات دالتطبيل الكبلى أل -1
   ع  ههفارم تا عاق سههو مسههو عالتيههع عا فعثهه فلهه   ههفاعع اسرم تهها عا عههى  لهها  ن   هه ع   ارع

عوافاتع ر ا  ارعاتا لاررا عامفا ف  عال ايو لو لر ر  عارلس  راعافب لاررا ر في  
   عال لرمرتن. 

 هتن لرراههمف    ع هفيتفرر هتن  لها عارعستها عكع ههفيو اس تفيهف  مها  ر هرا لههترا اعاهع 
  عالتيهههع و رلتلهههف تسهههو لهههو عارم تههها عاق سهههو للهههف اا مسهههو ر هههفي عااتعاهههعمتيهههع  مفا هههف  هههف  ات 

 :رر ت  ا ا 
 ( 1جدول ) 

 دزجات اجملنوعة التجسيبية ىىتائج اختباز )ت( لداللة الفسوم بني متوضط
عوالطابطة فى التطبيل الكبلى لإلختباز التخصيلى 

 0.05مطتوى الداللة   قينة )ت( االحنساف املعيازى املتوضط العدد اجملنوعات
 1.899 7.562 32 التجسيبية

 غري دالة 1.144
 1.898 10.200 30 الطابطة

 عااههف ا مها  ر ههرا لهتا  ع  اكاههع  ع هفيتع ميهها لاههررا  اعا ههار  يرهفيج لههن تر ه 
عار تت تههع رعا ههف مع لههو عارع ههتا للههف تههاا  عا عههى (  ههتن لرراههمو ات ههف  ل لههرمرو3.35)

  ت عار في   تن عال لرمرتن. مسو ررعلت مي
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 (2جدول )
 مكياع عادات العكل  ىتائج اختباز )ت( لداللة الفسوم بني متوضطى دزجات 

 نجنوعتني التجسيبية والطابطة فى التطبيل الكبلىلل
 0.05مطتوى الداللة  قينة )ت( االحنساف املعيازى املتوضط العدد اجملنوعات
 18.47 83.21 32 التجسيبية

 ري دالةغ 0.391
 11.69 84.76 30 الطابطة

ا  ع  اكاهع  ع هفيتع ميها ر عااهف ا مها  ر هرا لهت  اعا هار  يرهفيج لهن تر ه      
لقتف  مفاع  عار تت تع رعا ف مع لو  عا عى(  تن لررامو ات ف  ل لرمرو 3.35لاررا )
 .للف تاا مسو ررعلت مي ت عار في   تن عال لرمرتن عالقا 

 ( 3جدول ) 
 باز ) ت(  لداللة الفسوم بني متوضطى دزجات اجملنوعة التجسيبية ىتائج اخت

 مَازات زيادة األعنال والطابطة فى التطبيل الكبلى ملكياع 

 العدد اجملنوعات املَازة
 املتوضط

 احلطابى
االحنساف 

 املعيازى
 قينة ) ت (

مطتوى 
 0.05الداللة 

اضتبام الفسص 
 واألفهاز

 1.883 33.991 32 جتسيبية) قبلى(
 غري دالة 0.414

 1.695 32.661 30 )قبلى( ضابطة

 الهفاءة الراتية
 2.109 30.191 32 جتسيبية) قبلى(

 غري دالة 0.216
 1.618 29.746 30 )قبلى( ضابطة

التدطيط والدافعية   
 لالجناش

 1.832 27.974 32 جتسيبية) قبلى(
 غري دالة 0.194

 2.067 29.493 30 )قبلى( ضابطة

 املكياع نهل
 6.211 92.156 32 جتسيبية) قبلى(

 غري دالة 0.150
 7.241 91.900 30 )قبلى( ضابطة

 عا ههارا عااههف ا مهها  ر ههرا لههتا  ع  اكاههع  ع ههفيتع ميهها لاههررا يرههفيج لههن تر هه 
عار تت تع رعا ف مع لو عارم تا عاق سو القتف   عا عى(  تن لررامو ات ف  ل لرمرو 3.35)

 للف تاا مسو ررعلت مي ت عار في   تن عال لرمرتن.  عوملفا ل فتع  تتفاس 
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 وتفطريٍا : البخحىتائج  -2
 كالر فت  عع عارترض ..

رر هها لههترا  ع  اكاههع  ع ههفيتع  ههتن لرراههمو ات ههف  تههيد مسههوت  عاهه ا :،ل ىى ضع،ألىل -6

 عا لههاا( ا ههفا  –عكالر ههفت عارع ههتسو امفا ههف  عال لرمههع عار تت تههع لههو عارم تهها )عاق سههو 
 عارم تا عا لاا.

اسرعقا لن  عع   ع عارتضو راسمش  من عااكاهع عءع هفيتع اسرهترا  هتن لرراهمف  
ره  و عالر هفت عارع هتا عاللتلهولو  عا لاا ( –عار تت تع لو عارم تا ) عاق سو ات ف  عال لرمع 

 ر  ع لف تر ع  عا ارا عارفاو: ) ( الر فتعرم تا 
 (4دول)ـــــج

 دزجات اجملنوعة التجسيبية  ىة الفسوم بني متوضطىتائج اختباز )ت( لدالل
 املعسفى التخصيل الختباز البعدى( -الكبلى)فى التطبيل 

 0.05مطتوى الداللة  قينة ) ت ( االحنساف املعيازى املتوضط العدد اجملنوعات
 1.899 7.562 32 التجسيبية )قبلى(

 دالة 20.164
 6.622 29.375 32 التجسيبية )بعدى(

لهههن عا هههارا عااهههف ا ر هههرا لهههترا  ع  اكاهههع  ع هههفيتع  هههتن لرراهههمو ات هههف   تر ههه 
عا لههههاا( كالر ههههفت عارع ههههتا عاللتلههههوو ر لقفتيههههع  –عال لرمههههع عار تت تههههع لههههو عارم تهههها )عاق سههههو 

عا لهاا( عتهى  سه  لرراهم ات هف  عال لرمهع عار تت تهع  –عالررامف  اما لن عارم تها )عاق سهو 
و  تيلف  س  لرراهم ات هف  عال لرمهع 6.899ع  للتفتا  ات   فيعت  7.562لو عارم تا عاق سو 

عتههى تر هها لههفتا  ههتن  6.622 ههفيعتع  للتههفتا  ههات   29.375عار تت تههع لههو عارم تهها عا لههاا 
ر هو  تلهع  23.664عا لاا( لقها  ساه   تلهع ) (  –لررامو ات ف  ما لن عارم تا )عاق سو 

 مسو  ث ف   عع عارتض.( للف تاا 3.35اعاع  ع فيتف ميا لاررا لليرتع )
ررت ت عا فعثع   ع عارتا  او عارالاع  يلر   عاررتلف  عتى ت لها لهن عاهرلس   ع لليهو 
رت لهها عالههرلس  لههفمً  رلههن ثهه  تاتهها لههن عااعللتههع اسههرلس  ر اهه  كن عامهه ب اتاههرع مسههو عاههب 

ري   يلهههفم   عالر هههسع لهههو عاهههرلس  للهههف تهههااا  اهههو ريلتهههع رع هههتس   رعكر ف هههف  يعهههر لهههف تاتاههه
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 فء فلع   او رير  متعيا عاراتت  عارو ملس  مسو شا عير ف  عامفا ف   ثيفء عاع ع ملف رت ت 
 ا   او عويشمع عالر ليع لو عااتر  رمتتقع ريرته  ف رلها يلهر   عاررتلهف  عاه ا  لها  قهفء 

رفعع عارت ع اسمفا ف  للفتاع عويشهمع ر هرًك الاهررا  عءرقهفن  ثت عارلس  تر   متتقع ررفمستع رعا
ل ههعر ًف  فارر تهه  رعءتشههفا رعارلاتهها لههن   هها عاللسلههع ررررهها  هه   عايرت ههع لههت يرههفيج عااتعاههف  

 ع(2015)عIdris & Ibrahim( ع8022أمىىلعزشىى ،نع)ع–آمىىنلعبيىىن ععااههف قع لثهها اتعاههع 
 (.8022( ع،بماعبم ع)8022أسمنحعمبماع)

فيتع  ههتن لرراههمو ات ههف  رر هها لههترا  ع  اكاههع  ع ههتههيد مسههوت ععاهه اع،ل ىى ضع،لرىىنن :ع-8
عكالر فت عارع هتسو امفا هف  عال لهرمرتن عار تت تهع رعا هف مع لهو عارم تها عا لهاا ا هفا  

 .تعال لرمع عار تت تع
اسرعقا لن  عع   ع عارتضو راسمش  من عااكاهع عءع هفيتع اسرهترا  هتن لرراهمف  

كالر ههههفت عارع ههههتا  عار تت تههههع رعال لرمههههع عا ههههف مع لههههو عارم تهههها عا لههههااات ههههف  عال لرمههههع 
 ر  ع لف تر ع  عا ارا عارفاو : عالر فت ) ( ر  رم تاو عاللتلو

 (5جدول )
 املعسفى ىتائج اختباز )ت( لداللة الفسوم بني متوضطى دزجات اختباز التخصيل

 الطابطة( فى التطبيل البعدى –)التجسيبية  للنجنوعتني 
 0.05 مطتوى الداللة ت (قينة )  االحنساف املعيازى املتوضط العدد اجملنوعات

 6.622 29.375 32 التجسيبية )بعدى(
 دالة 10.391

 2.324 16.100 30 ضابطة )بعدى(

عا هههارا عااهههف ا ر هههرا لهههترا  ع  اكاهههع  ع هههفيتع  هههتن لرراهههمو ات هههف   تر ههه  لهههن
لههههههو عارم تهههههها عا لههههههاا  ر لقفتيههههههع  عا ههههههف مع( -)عار تت تههههههع عكالر ههههههفت عارع ههههههتسو اسل لههههههرمرتن

 امها لهن عال لهرمرتن  سه  لرراهم ات هف  عال لرمهع عا هف مع لهو عارم تها عا لهاا عالررامف 
 تيلهههف  سههه  لرراهههم ات هههف  عال لرمهههع عار تت تهههع لهههو  2.324 هههفيعتع  للتهههفتا  هههات   66.633

و عتهههى تر ههها لهههفتا  هههتن لرراهههمف  6.622 هههفيعتع  للتهههفتا  هههات   29.375عارم تههها عا لهههاا 
ر و  تلع اعاع  ع فيتًف ميا لاهررا  63.396لع ت ت ات ف  ما لن عال لرمرتن لقا  سا   ت

  عع عارتض.   ث ف و للف تاا مسو 3.35اكاع 
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عال لرمهههههع عار تت تهههههع لهههههو عارم تههههها عا لهههههاا ا الر هههههفت  مفا هههههف ررهههههرا  عا فعثهههههعررت هههههت 
عاللرلهههاس مسهههو عال لرمهههع عا هههف مع عارهههو اتاههه   فامتتقهههع عارقستاتهههع  مفا هههف عارع هههتسو لقفتيهههع 

لن   ا للسلع عالهفاس عتهى رقهر   هارت عالسقهنو رعامفا هع تمهرن ارت هف اهس و لرسقهو عاشت  عاسر و 
اسللسرلههف  لههو عههتن اتاهه  عال لرمههع عار تت تههع  يلههر   عاررتلههف   متتقههع لشههر ع  ههلن  مههفت 

للفتاههع عالاتهها  اسمفا ههف مسههو عاقههفي   فارههاتت  رررههت   عامفا ههف تقسهها لههن عمرلههفا  لههي   ر هه عب 
للههف تاتهها لههن  ال ههفات عاههرلس  عالرفعههععامفا ههف  ع عارههو راتهها لههن عاههرالاع  عارلستلتهه عويشههمعلههن 

اعللتر ن اسرلس  ر  ع  اا  او  ت فا  تيع  رتع رلستلتهع ررفمستهع يشهمع  فله  لت هف عاللسلهع  هارت 
عالر   ر   ع  عامفا ف  لعرتًع تيتاتًف لو ملستهع عاهرلس  لقتهف  عامفا هف   فا عهى مهن عاللسرلهع 

را ن تليع ن لت ع ءت فا مت  ن عاالف ع ار   عالعررا عالقا  ملهف  ن عمرشهف  رعمرشفل ف  لي
 عاللسرلع  ليرا ن تث   عاللسرلع اات ن ر فارفاو يقا  ثت عارلس  اات ن الرع    التا لشف  ع.

 كاههرعرع عيالرههفض عا فيههب عاللتلههو امفا ههف  عال لرمههع عا ههف مع لههتلمن  ت فمهه    لههف
عايشههفم رتقر ههت ارت عامفا ههع مسههو عكاههرلف   اههو عاشههت  ارن  ا عاقههفي   فارههاتت  مسههو لل هه  

 يشفم لن  في  ف.
أمىلعزشى ،نعع–آمىنلعبيىن عاتعاهع  اتعاهعررررا     عايرت ع لت يرفيج عااتعاف  عااف قع لثها 

ع(.8022( ع،بماعبم ع)8022 عأسمنحعمبماع)(ع2015)عIdris & Ibrahim( ع8022)
 ها لهترا  ع  اكاهع  ع هفيتع  هتن لرراهمو ات هف  رر ت تهيد مسهو عاه ا ،ل  ضع،لرنلىث:ع-2

عا لههاا( ا ههفا   –لقتههف  مههفاع  عالقهها امفا ههف  عال لرمههع عار تت تههع لههو عارم تهها )عاق سههو 
 عارم تا عا لاات.

اسرعقا لن  عع   ع عارتضو راسمش  من عااكاهع عءع هفيتع اسرهترا  هتن لرراهمف  
 رهه  رم تههاو القتههف  مههفاع  عالقهها عا لههاا( –عار تت تههع لههو عارم تهها )عاق سههو ات ههف  عال لرمههع 

 ر  ع لف تر ع  عا ارا عارفاو :  عالر فت ) (
 (6جدول )

 اجملنوعة التجسيبيةىتائج اختباز )ت( لداللة الفسوم بني متوضطى دزجات 
 ملكياع عادات العكل(  البعدى  – )الكبلى فى التطبيل 

 0.05 مطتوى الداللة ت ( قينة ) االحنساف املعيازى املتوضط العدد اجملنوعات
 دالة 24.441 18.478 83.21 32 التجسيبية )قبلى(
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 9.951 184.40 32 التجسيبية )بعدى(

تر ههه  لهههن عا هههارا عااهههف ا ر هههرا لهههترا  ع  اكاهههع  ع هههفيتع  هههتن لرراهههمو ات هههف  
اهمف  عا لاا( القتف  مفاع  عالقهاو ر لقفتيهع عالرر  –عال لرمع عار تت تع لو عارم تا )عاق سو 

عا لاا( عتهى  سه  لرراهم ات هف  عال لرمهع عار تت تهع لهو عارم تها  –اما لن عارم تا )عاق سو 
و  تيلهف  سه  لرراهم ات هف  عال لرمهع عار تت تهع 68.478 فيعتع  للتفتا  هات   83.26عاق سو 

عتههى تر هها لههفتا  ههتن لرراههمو  9.956 ههفيعتع  للتههفتا  ههات   684.43لههو عارم تهها عا لههاا 
ر ههو  تلههع اعاهههع   24.446عا لهههاا( لقهها  ساهه   تلهههع ) (  –ن عارم تهها )عاق سههو ات ههف  مهها لههه

 ( للف تاا مسو  ث ف   عع عارتض.3.35 ع فيتف ميا لاررا لليرتع )
رتلمن اس فعثع رراتت     عايرت ع  يفء مسو لف  فء لو عالاتا لن عااتعاف  عااف قع  او 

ارلس  رعالشفتمع لت عوالتتن لهت ر تيهع عاليهف   ن عارالاع  يلر   عاررتلف  تش ت مسو عارلست  رع
ممههفي   عارت ههع  اههو عكاههرلرف   فاههاتر  عاههب  يلههفم    عار ههسو عتههى عالشههفتمع لههو عاههرلس  رعا
عارلستلتههع عتههى عااههتمتس عاالفاتههع ا ههفي و عاههالفم ر ن لل هه  عامهه ب  هها رلسلههرع  فامتتقههع عارههو 

يرت  ف لن  فيب عام ب  ا ماا  لهن ثقهع تر سري ف  فء فلع  او عويشمع عالريرمع عارو ر  ر
عامهههه ب لههههو عاقههههاتس مسههههو عاي ههههف  رراههههفما عامهههه ب مسههههو عارالمههههتم عا ههههعت  رعرالههههف  عاقههههتعتع  
رعء ههتعءع  عا ههعتعع رعا ههاعت عوعمههف  عاليمقتههعو ملههف تللهها يلههر   عاررتلههف  عالاههرالا  مسههو 

ريههفرا عالر ههرمف  للههف  رس تههع عاراههفاك  عارههو راههرثفت لههو   ههن عامهه بو ررع لتههع عايلههر   لههو
اههفما عامهه ب مسههو عكاههرلرف   ههفارلس  رعاههرعل  ارم تقهه  للههف اههفما مسههو  رقههفن مههفاع  عالقههاو 
ملههف رت ههت عا فعثههع  اههو للتلههع عامهه ب  فو ههاع  عء تعيتههع عالمسههرب رعقتق ههف تاتهها لههن اعللتههر   

 و  رقفي ف. الريرمع للف تافما مساسرلس و رم ا  الج مفاع  عالقا لن ال ا عويشمع ع
ررررا     عايرت ع لت عالاتا لن عااتعاف  عااف قع عارو ال   او عارالاع  عارتعرت تف  

إيمىىىننعلثههها اتعاهههع  مهههفاع  عالقههها راتتاهههتع لالرسرهههع مهههن عامتتقهههع عارقستاتهههع لهههو ريلتهههع  ر اهههفاتب
( عمنيىى ةع8022( عنىىا،حعب ننىىةع)8022( عىةىىب عبدىىن ع)8022زيىىز عبسىىنع)ع–،لاىىنرى  ع
 (.ع8022( عتهنن عبداع،ل بمنع)8022زع)بداعع،لعزي
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رر هها لههترا  ع  اكاههع  ع ههفيتع  ههتن لرراههمو ات ههف  ت تههيد مسههو عاهه ا :،ل ىى ضع،ل ،دىىعع-2
لقتف  مهفاع  عالقها  امفا هف  عال لرمهع عار تت تهع رعا هف مع لهو عارم تها عا لهاا ا هفا  

 .تعال لرمع عار تت تع
ءع هفيتع اسرهترا  هتن لرراهمف  اسرعقا لن  عع   ع عارتضو راسمش  من عااكاهع ع

ره  و عار تت تع رعال لرمع عا ف مع لو عارم تا عا لهاا القتهف  مهفاع  عالقهاات ف  عال لرمع 
 عالر فت ) ( ر  ع لف تر ع  عا ارا عارفاو :  رم تا

 (7جدول )

 مكياع عادات العكلىتائج اختباز )ت( لداللة الفسوم بني متوضطى دزجات 
 الطابطة ( فى التطبيل البعدى –بية للنجنوعتني ) التجسي  

 0.05 مطتوى الداللة قينة ) ت ( االحنساف املعيازى املتوضط العدد اجملنوعات
 9.951 184.40 32 التجسيبية )بعدى(

 دالة 42.02
 4.919 99.73 30 الطابطة )بعدى(

عا هههارا عااهههف ا ر هههرا لهههترا  ع  اكاهههع  ع هههفيتع  هههتن لرراهههمو ات هههف   تر ههه  لهههن
لهههههو عارم تههههها عا لهههههاا  ر لقفتيهههههع  عا هههههف مع( -اسل لرمرتن)عار تت تهههههع   مهههههفاع  عالقههههها لقتهههههف

 عالررامف  امها لهن عال لهرمرتن  سه  لرراهم ات هف  عال لرمهع عا هف مع لهو عارم تها عا لهاا
 تيلههههف  سهههه  لرراههههم ات ههههف  عال لرمههههع عار تت تههههع لههههو  4.969 ههههفيعتع  للتههههفتا  ههههات   99.73

و عتهههى تر ههها لهههفتا  هههتن لرراهههمف   9.956  للتهههفتا  هههات   هههفيعتع684.43عارم تههها عا لهههاا 
ر هو  تلهع اعاهع  ع هفيتًف ميها لاهررا  42.32ات ف  ما لن عال لرمرتن لقا  ساه   تلهع ت ت 

 . و للف تاا مسو عث ف   عع عارتض 3.35اكاع 
ررت ههههت عا فعثههههع ررههههرا عال لرمههههع عار تت تههههع عارههههو  يلههههر   عاررتلههههف  مسههههو عال لرمههههع 

ررا مههفاع  عالقهها  عتههى ت عهه   ن لرراههم ات ههف  عال لرمههع عار تت تههع لههو عا ههف مع لههو لاهه
( عتههى لاههررا مههفاع  مقهها 5:  3.68( تقههت لههو عاررههتس لههن )684.43لقتههف  مههفاع  عالقهها  )

( تقههت لههو 99.73لتررلههع  تيلههف لرراههم ات ههف  عال لرمههع عا ههف مع لههو لقتههف  مههفاع  عالقهها )
عالقههاو ون عاههرالاع  يلههر   عاررتلههف  تاههفما  ( عتههى لاههررا  ههلت  الههفاع 2.33: 6عاررههتس )

مسههو للفا ههع عاللسرلههف   متتقههع لالرسرههع الف ههع  ن عايلههر    ر  ت لههع لتععهها مهها لتعسههع رلههفاج 
ر ههفي   ههفي و عاههالفمو ملههف  ن م تلههع يلههر   عاررتلههف  عالريرمههع رعاشههفلسع رههرلت لههتد رلستلتههع 

لع  اههو عيالهتعم عامهه ب لههو عويشههمع ا لتهت عامهه ب للههف تاتها لههن رر  ههفر   يعههر عاهرلس   فء ههف
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عارههو ررههت  اسلههرلس  عار ههرا  اههو عاللسرلههف   ليراهه   لههن الهه ا عا عههى لههو عال ههفات عالالرسرههع 
 رليف شر ف ما  ا   لا لن عارلس   فيلًف مسو عار   ر ر لليو. 

  هههههت   ن عاهههههرالاع   ررررههههها  ههههه   عايرت هههههع لهههههت عالاتههههها لهههههن عااتعاهههههف  عااهههههف قع عارهههههو 
عاررفمستهع تت  رلرلا مسو  ن تمرن عالرلس   ر لعرت عاللستع عارلستلتع رعويشهمع عارتعرت تف  را

( ع8022زيىىىز عبسىىىنع)ع–إيمىىىننع،لاىىىنرى  عملهههف لهههو اتعاهههع  مهههفاع  عالقههها تاههه   لهههو ريلتهههع 
( عتهىىنن عبدىىاع8022( عمنيىى ةعبدىىاعع،لعزيىىزع)8022( عنىىا،حعب ننىىةع)8022ىةىىب عبدىىن ع)

ع(.ع8022،ل بمنع)
رر ههها لهههترا  ع  اكاهههع  ع هههفيتع  هههتن لرراهههمو ت تهههيد مسهههو عاههه ا :ع،ل ىىى ضع،لنىىىنمالع-6

 –ات ف  لقتهف  ل هفتع  تتهفاس عوملهفا امفا هف  عال لرمهع عار تت تهع لهو عارم تها )عاق سهو 
 عا لاا( ا فا  عارم تا عا لاات. 

اسرعقا لن  عع   ع عارتضو راسمش  من عااكاهع عءع هفيتع اسرهترا  هتن لرراهمف  
ره  و القتهف  ل هفتع  تتهفاس عوملهفا عا لهاا( – تت تهع لهو عارم تها )عاق سهو عارات ف  عال لرمع 

 : ) ( ر  ع لف تر ع  عا ارا عارفاوعالر فت  رم تا
 (8دول )ــــــج

 اجملنوعة التجسيبية ىتائج اختباز )ت( لداللة الفسوم بني متوضطى دزجات 
 ملكياع مَازات زيادة األعنال( البعدى – )الكبلى فى التطبيل

 العدد اجملنوعات  ملَازة ا
 املتوضـــــــــــــــط 

 احلطابى
االحنــــساف 

 املعيازى 
 قينــــــــة 

 ( ) ت
 مطــــــــــتوى

 0.05الداللة 

 اضتبام الفسص واألفهاز
 1.883 33.991 32 جتسيبية )قبلى(

 دالة 12.14
 4.695 55.961 32 جتسيبية )بعدى(

 الهفاءة الراتية
 2.109 30.191 32 جتسيبية )قبلى(

 دالة 19.16
 3.618 65.746 32 بية )بعدى(جتسي

التدطيط والدافعية 
 لالجناش

 1.832 27.974 32 جتسيبية )قبلى(
 دالة 16.94

 4.479 60.105 32 جتسيبية )بعدى(

 املكياع نهل
 6.211 92.156 32 جتسيبية )قبلى(

 دالة 51.05
 12.792 181.812 32 جتسيبية )بعدى(

ا  ع  اكاهههع  ع هههفيتع  هههتن لرراهههمو ات هههف  تر ههه  لهههن عا هههارا عااهههف ا ر هههرا لهههتر 
عا لههاا( القتههف  ل ههفتع  تتههفاس عوملههفاو ر لقفتيههع  –عال لرمههع عار تت تههع لههو عارم تهها )عاق سههو 
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عا لهاا( عتهى  سه  لرراهم ات هف  عال لرمهع عار تت تهع  –عالررامف  اما لن عارم تها )عاق سهو 
و  تيلههف  سهه  لرراههم 6.266 ههات    ههفيعتع  للتههفتا 92.656لههو عارم تهها عاق سههو اسلقتههف  ممهها 

 ههفيعتع  للتههفتا  686.862ات ههف  عال لرمههع عار تت تههع لههو عارم تهها عا لههاا  اسلقتههف  ممهها 
عا لهاا( لقها  –عتى تر ا لهفتا  هتن لرراهمو ات هف  مها لهن عارم تها )عاق سهو  62.792 ات  

تهاا مسهو  ( للهف3.35ر هو  تلهع اعاهع  ع هفيتف ميها لاهررا لليرتهع ) 56.35 سا   تلهع ) ( 
  ث ف   عع عارتض.

ررت ت عا فعثع     عايرت ع  او عويشمع رعاال تع  رعاللفتاف  عاررفمستع عارو ره  ررلتت هف 
لههن الهه ا ر ههلت  عالر ههرمف  رلهها يلههر   عاررتلههف و عولههت عاهه ا ر هه   ثههت  لههو ريلتههع رمههو 

 لسلتن  ل فتع  تتفاس عوملفا. عالر
ر ههس   ات ههف  لههض عااتعاههف  عااههف قع عارههو  ث رهه  ررررهها  هه   عايرت ههع لههت عايرههفيج عارههو ر

منىى عريلتههع ل ههفتع  تتههفاس عوملههفا يرت ههع عاههرالاع   اههفاتب رعاههرتعرت تف  لالرسرههع رلي ههف اتعاههع 
 (.8022( عبدي عكمنلع)8026( عبالحع،لاينعبداع،لبمياع)8022بمىاةع)

مو ات هف  رر ا لترا  ع  اكاع  ع هفيتع  هتن لرراهت تيد مسوعا ا  :،لسناالع،ل  ضع-2
لقتف  ل فتع  تتفاس عوملفا امفا ف  عال لرمرتن عار تت تع رعا ف مع لو عارم تا عا لاا 

 ت. ا فا  عال لرمع عار تت تع
اسرعقا لن  عع   ع عارتضو راسمش  من عااكاهع عءع هفيتع اسرهترا  هتن لرراهمف  

تهههف  ل هههفتع  تتهههفاس الق عار تت تهههع رعال لرمهههع عا هههف مع لهههو عارم تههها عا لهههااات هههف  عال لرمهههع 
 ر  ع لف تر ع  عا ارا عارفاو : عالر فت ) ( ر  رم تاو عوملفا

 (9جدول )
 مكياع مَازات زيادة األعنال ىتائج اختباز )ت( لداللة الفسوم بني متوضطى دزجات 

 الطابطة( فى التطبيل البعدى –للنجنوعتني )التجسيبية  

 العدد اجملنوعات املَازة
 املتوضط

 احلطابى
حنساف اال

 املعيازى
 قينة

 ) ت ( 
مطتوى الداللة 

0.05 
اضتبام الفسص 

 واألفهاز
 4.695 55.961 32 جتسيبية) بعدى(

 دالة 6.15
 1.695 33.561 30 (بعدى) ضابطة

 دالة 5.40 3.618 65.746 32 جتسيبية) بعدى( الهفاءة الراتية
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 1.618 30.746 30 (بعدى) ضابطة
التدطيط 

 جناشوالدافعية لال
 4.479 60.105 32 جتسيبية) بعدى(

 دالة 5.38
 2.300 29.593 30 (بعدى) ضابطة

 املكياع نهل
 12.792 181.812 32 جتسيبية) بعدى(

 دالة 36.292
 3.613 93.900 30 (بعدى) ضابطة

عا هههارا عااهههف ا ر هههرا لهههترا  ع  اكاهههع  ع هههفيتع  هههتن لرراهههمو ات هههف   تر ههه  لهههن
لو عارم تا عا لهاا  ر لقفتيهع  عا ف مع( -)عار تت تع اسل لرمرتن عوملفا لقتف  ل فتع  تتفاس

 عالررامف  امها لهن عال لهرمرتن  سه  لرراهم ات هف  عال لرمهع عا هف مع لهو عارم تها عا لهاا
 تيلهههف  سههه  لرراهههم ات هههف  عال لرمهههع  3.663 هههفيعتع  للتهههفتا  هههات   93.933اسلقتهههف  ممههها 

و عتى 62.792 فيعتع  للتفتا  ات   686.862قتف  مما اسل عار تت تع لو عارم تا عا لاا 
ر و  تلع  36.292تر ا لفتا  تن لررامف  ات ف  ما لن عال لرمرتن لقا  سا   تلع ت ت 

  عع عارتض.  ث ف و للف تاا مسو 3.35اعاع  ع فيتًف ميا لاررا اكاع 
لهن عالرلسلهتن  ررت ت عا فعثع     عايرت هع  اهو عويشهمع عال هفع ع اسهاتر  عارهو ر لها

لههو عفاههع يشههفم اعيهه  رليف شههع  رعا عههى مههن عاللسرلههع لههن ل ههفات ف عالالرسرههع للههف رثتههت ع رلههف  
عالرلسلهتن راعللتههر   اسهرلس  رعكاههراعاس لهن عاللتلههع رعاليف شههع عالاهرلتس  ههتن عامه ب رعارههو  تههل  

رم تق ههف لههو لرع هه  ا ههن عارت ههع ا اههرلتعت لههو عاههرلس  رت ههم عاللتلههع عا اتههاس  فاللتلههع عااههف قع ر 
 عتفرتعو عولت عا ا ر    ثت  لو ريلتع ل فتع  تتفاس عوملفا. 

ررررهها  هه   عايرت ههع لههت عايرههفيج عارههو رر ههس   ات ههف  لههض عااتعاههف  عااههف قع عارههو  ث رهه  
( عبىىالحع،لىىاينعبدىىاع،لبميىىاع8022منىى عبمىىىاةع)ريلتههع  ل ههفتع  تتههفاس عوملههفا رلي ههف اتعاههع 

 (.8022( عبدي عكمنلع)8026)
 ع  اكاههع  ع ههفيتع  ههتن  لر  ههعرر هها م  ههع عتر فمتهه  ت تههيد مسههوعاهه ا  :،لسىىندعع،ل ىى ضع-2

ات ف  عارم تا عا لاا ا الر فت عارع تسو رلقتف  ل فتع  تتفاس عوملفا رلقتف  مفاع  
 عالقا ااا مفا ف  عال لرمع عار تت تعت.

 ع لهههف تر هههع  اهههرن ر هههاسرعقههها لهههن  هههعع  ههه ع عارهههتض رههه  عاهههفب للفلههها عتر هههفم  تت 
 : عا ارا عارفاو
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 (10)جدول 
 ىتائج معامل ازتباط بريضوٌ بني دزجات التطبيل البعدى الختباز التخصيل املعسفى

 ودزجات التطبيل البعدى ملكياع عادات العكل ومكياع مَازات زيادة األعنال 
 املتػري                                            

 املتػري
 ى لالختباز التخصيلىالتطبيل البعد

 (0.01مطتوى الداللة ) معامل االزتباط اجملنوعة
 مكياع عادات العكل

 (32ٌ ) التجسيبية
 دال **0.657

 دال **0.764 مكياع مَازات زيادة األعنال

تر ههه  لهههن الههه ا عا هههارا عااهههف ا  ن للفلههها عكتر هههفم  هههتن ات هههف  عارم تههها عا لهههاا 
  عارم تههها عا لهههاا القتهههف  مهههفاع  عالقههها رلقتهههف  ل هههفتع  كالر هههفت عارع هههتا عاللتلهههو رات هههف

( مسهههو عارترتهههب ر هههو 3.764 – 3.657تتهههفاس عوملهههفا  امفا هههف  عال لرمهههع عار تت تهههع   سههه  )
( ر ههه ا  تلمهههن   هههرا 3.36م  هههع متاتهههع لر  هههع  ع  اكاهههع  ع هههفيتع ميههها لاهههررا لليرتهههع )

 عارتض عتى تلا  ا   ث فرًف ا عع عارتض.
ع

 (11)جدول 
 ائج معامل ازتباط بريضوٌ بني دزجات التطبيل البعدى ملكياع عادات العكلىت

 ودزجات التطبيل البعدى ملكياع مَازات زيادة األعنال  
 مطتوى الداللة معامل االزتباط املتػري اجملنوعة
 التجسيبية

 )ٌ(32 
 التطبيل البعدى ملكياع عادات العكل

 (0.01دال عيد مطتوى ) **0.758
 البعدى ملكياع مَازات زيادة االعنال التطبيل

تر ههه  لهههن الههه ا عا هههارا عااهههف ا  ن للفلههها عكتر هههفم  هههتن ات هههف  عارم تههها عا لهههاا 
القتههههف  مههههفاع  عالقهههها  رات ههههف  عارم تهههها عا لههههاا القتههههف  ل ههههفتع  تتههههفاس عوملههههفا  امفا ههههف  

يتع ميها لاهررا ( ر و م  ع متاتع لر  ع  ع  اكاع  ع هف3.758عال لرمع عار تت تع   س  )
 (.3.36لليرتع )

ر اتعاع عايرفيج عااف قع تلمن عاقرا  ن عكتر فم  هتن لاهررا عارع هتا رلاهررا مهفاع  
عالقها رل ههفتع  تتهفاس عوملههفا  تلمهن  ت فمهه   اهو عاههرالاع  يلهر   عاررتلههف   رلهف تر ههلي  لههن 
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يهب عاللتلتهع ررم تق هف مسهو  يشمع لريرمع  ا   او اتفاس اعللتع عالرلسلتن اسرلس  رعءالهف   فا رع
لاررا اسرم   رعاراتتت لن عر ف هفر    اهو  فيهب عهث   مسهو عارللها رعال ع هع رمهت  عواهيسع 
ررراههتت ل ع ههر   رت ههم عاللتلههع عا اتههاس  فاللتلههع عااههف قع ررم تق ههف لههو لرع هه  عتفرتههع و ملههف 

ى عاررعلهها لههت  يلههفم تهرلت يلههر   عاررتلههف  م تلههع الف ههع رههامرع عامه ب تاههرلرلرن  ههفارلس  عتهه
 رلسل   عالالرسرع. 

تعقهها يلههر   عاررتلههف   ثههت للههفا لههو ريلتههع مهها لههن ت تههيد مسههوععاهه ا:ع،لرىىنمنع،ل ىى ضع-2
 مفاع  عالقا(ت. –ل فتع  تتفاس عوملفا  –)عارع تا عاللتلو 

عاهفب  هت  لت هت  ترهف ر يلهر   عاررتلهف   ع عارتض ر  عافب للفاتع   عع   ركالر فت
(η

اما لن عكالر فت عارع هتسو رلقتهف  مهفاع    اعافب ع   عارلثتت عااعا مست ت dت(  ر تلع 2
مههن متتهها عاههرالاع  للههفاارو عارلفاتههع رياهه ع عاماههب  ل ههفتع  تتههفاس عوملههفا  رلقتههف     عالقهها

عتهههى  ساههه   ياههه ع عارلفاتهههع  فاياههه ع الرراهههمو ات هههف  عكالر هههفت عارع هههتسو  عاللهههاا تاههه   ت.
للفاتهههع لهههو ريلتهههع عارع هههتا  تمهههرن يلهههر   عاررتلهههف   ر( ر ههه ا  3.672) اسل لرمهههع عار تت تهههع

 . عارلفاتع لن عارععا عا عت  ك رتعبعاللتلو ر ا  
η)ر تلهههع لت هههت  ترهههف  ر عاهههفب ياههه ع عاماهههب عاللهههاا 

ع لهههف تر هههع   ر ههه( dر تلهههع ) (2
 عا ارا عارفاو :

 (12جدول )
 ى االختباز التخصيلى قبليًا وبعديًاللنجنوعة التجسيبية ف وحجه التأثري ىطبة الهطب املعدل

 املتوضط العدد التطبيل
الدزجة 
 العظنى

ىطبة الهطب 
 املعدل

قينة 
 )ت(

 قينة مسبع
η) اايت

2) 

 قينة
(d) 

حجه 
 التاثري

 7.56 32 قبلى
 نبرية 4.71 0.929 20.164 1.21 40

 29.37 32 بعدى

( ر ههو ياهه ع ماههب 6.26تر هه  لههن الهه ا عا ههارا عااههف ا  ن ياهه ع عاماههب عاللههاا )
 ا  رمشه   هه   عاياهه ع ( عاعهها عاليفاهب اسرلفاتههع و ر هه6.2ليفاه ع وي ههف رقهت ميهها عاعهها عارف ها )

و ملههف تر هه  لههن الهه ا  لههو ريلتههع عارع ههتا عاللتلههو  يلههر   عاررتلههف مههن للفاتههع  عاههرالاع  
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راتهههت ( ر ههه ع تهههاا مسهههو  ن عال3.8ر هههو عم هههت لهههن ) 4.76ت  ساههه  dعا هههارا عااهههف ا  ن  تلهههع ت
 .عالارقا )يلر   عاررتلف ( مفن ا  رلثتت م تت مسو عالراتت عارف ت )عارع تا عاللتلو(

لن ال ا لررامو ات هف   مفاع  عالقالو ريلتع  ايلر   عاررتلف  ر عافب عارلفاتع 
للفاتههع  يلههر   عاررتلههف   ر ر هه ا   (3.636ولقهها  ساهه  ياهه ع عارلفاتههع ) لقتههف  مههفاع  عالقهها  

 ر ا  ك رتعب عارلفاتع لن عارععا عا عت .  اع  عالقامفلو ريلتع 
η)ر تلهههع لت هههت  ترهههف  ر عاهههفب ياههه ع عاماهههب عاللهههاا 

ع لهههف تر هههع   ر ههه( dر تلهههع ) (2
 عا ارا عارفاو :

 (13جدول )
 قبليًا وبعديًا مكياع عادات العكلللنجنوعة التجسيبية فى  وحجه التأثري ىطبة الهطب املعدل

 املتوضط العدد التطبيل
الدزجة 
 العظنى

ىطبة الهطب 
 املعدل

 قينة
 ) ت (

 قينة مسبع
η) اايت

2) 

 قينة
(d) 

حجه 
 التاثري

 83.21 32 قبلى
 نبرية 5.34 0.950 24.441 1.01 250

 184.40 32 بعدى

( ر ههو ياهه ع ماههب 6.36تر هه  لههن الهه ا عا ههارا عااههف ا  ن ياهه ع عاماههب عاللههاا )
 ا  رمشهه   هه   عاياهه ع مههن (و ر هه2:  6ا   هه   ر ههر )ليفاهه ع وي ههف رقههت لههو عالههاا عاهه ا عهها

مههفاع  عالقهها  و ملههف تر هه  لههن الهه ا عا ههارا لههو ريلتههع   يلههر   عاررتلههف للفاتههع  عاههرالاع  
( ر ههه ع تههاا مسهههو  ن عالراتههت عالاهههرقا 3.8ر ههو عم هههت لههن ) 5.34ت  ساههه  dعااههف ا  ن  تلههع ت

 . ت )مفاع  عالقا()يلر   عاررتلف ( مفن ا  رلثتت م تت مسو عالراتت عارف
لههن الهه ا لرراههمو  ل ههفتع  تتههفاس عوملههفالههو ريلتههع  ايلههر   عاررتلههف ر عاههفب عارلفاتههع 

 يلهههر   عاررتلهههف   رر ههه ا   ( 3.763 لقههها  ساههه  ياههه ع عارلفاتهههع ) ولقتهههف  تتهههفاس عوملهههفاات هههف  
 ر ا  ك رتعب عارلفاتع لن عارععا عا عت .  ل فتع  تتفاس عوملفاللفاتع لو ريلتع 

 :ع لف تر ع  عا ارا عارفاو ر ( dر تلع ) (η2)ر تلع لت ت  ترف  ر عافب يا ع عاماب عاللاا 
 (14جدول )

عقبليًا وبعديًا مكياع زيادة األعنالللنجنوعة التجسيبية فى  وحجه التأثري ىطبة الهطب املعدل
التطبي

 م
 املتوضط العدد

الدزجة 
 العظنى

ىطبة الهطب 
 املعدل

 قينة
 ) ت (

 سبعقينة م
η) اايت

2) 

 قينة
(d) 

حجه 
 التأثري
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 92.156 32 قبلى
 نبرية 8.73 0.988 51.05 1.18 210

 181.81 32 بعدى

( ر ههو ياهه ع ماههب 6.68تر هه  لههن الهه ا عا ههارا عااههف ا  ن ياهه ع عاماههب عاللههاا ) 
 ا  رمشهه   هه   عاياهه ع مههن (و ر هه2:  6ليفاهه ع وي ههف رقههت لههو عالههاا عاهه ا عههاا   هه   ر ههر )

ل هههفتع  تتهههفاس عوملهههفاو ملهههف تر ههه  لهههن الههه ا لهههو ريلتهههع   يلهههر   عاررتلهههف فاتهههع  عاهههرالاع  لل
( ر ههه ع تهههاا مسهههو  ن عالراتهههت 3.8ر هههو عم هههت لهههن ) 8.73ت  ساههه  dعا هههارا عااهههف ا  ن  تلهههع ت

 .عالارقا )يلر   عاررتلف ( مفن ا  رلثتت م تت مسو عالراتت عارف ت )ل فتع  تتفاس عوملفا(

 :ثـــــــانبحاث ـــــــتىصي

عر عةىحعنتنئجع،لدبث عيمكنعتقايمع،لتىاين ع،لتنلية:
مقهههها ارتع  راتت تههههع اسللسلههههف  مسههههو مترتههههع عاههههرالاع  عامتعيهههها رعكاههههرتعرت تف  عاعاتثههههع  -6

ماف    عال فتع  لو عارالاعل ف  شما للسو لو عاراتت  رلي ف يلر   عاررتلف .  رعا

س  عالالرسرع ااا عام ب رعاهرثفتس ارعلهت  ترتس عارالاع   افاتب راتت  ر ر   ليلفم عارل -2
 عالرلسلتن ر اتعر  . 

عاللهها  فواههفاتب عارههو رلمههو ارتًع للههفًك اسلههرلس  رلشههتًف لههت عارعههاتى رعارمههرتت عارت ههرا  -3
 اسللستع عارلستلتع. 

 رفعههع عارت ههع عاليفاهه ع اسلرلسلههتن اللفتاههع مههفاع  عالقهها رل ههفتع  تتههفاس عوملههفا  لههن  -4
ع  رلستلتههع رههتر م  ههرع ل   رلههيع   عار هه  عامههفلو اسرللهها رعارالتههاو الهه ا رارتهها    ال ههت 

   فلع  او ررلتت  تيف   رتع رافما مسو رعقتا     عاافتف . 
  ههتعء راتتههتع  لههو عاي ههف  عارلستلههو رلههو عاليههف ج عااتعاههتع ارريفاههب لههت لرمس ههف  عاقههتن  -5

ك راه   لهو رراتها  لمهفت عاعفاا رعالشتتن رلي ف تتفاس عوملفا ون عالي رلع عارلستلتع 
 تتفاتع  ف سع اسرعرا  او لشفتتت  اتتس. 

رههاتتب عاللسلههتن مسههو لي  تههف  رلسههت  ل ههفتع  تتههفاس عوملههفا عرههو ترلميههرع لههن  مههاعا  -6
 ترعا عالارق ا للتلتًف رلمتتًف رل فتتًف. 
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ف  رعاتن  راس عاارتع  عاراتت تع اسللسلف   عتى رمرن   اعل ف لي ثقع لن يرفيج عااتعا -7
عارت رتههع عارههو ريههفاا  فاههرالاع  عكاههرتعرت تف  عاعاتثههع رلي ههف عااتعاههع عاعفاتههع رعك رلههف  

  لفاع  عالقا رل فتع  تتفاس عوملفا. 

  ترتس ع رلف  مستف   ماعا عاللس   رير  عكارتعرت تف  عاراتتاتع  ثيفء ر لا ملستع عاراتتب.  -8

 قف  عالشههفتتت عاتتفاتههع  ههتن عامهه ب عكاههررفاس لههن ر ههفتب عاههارا عالرقالههع لههو مقهها لاههف -9
 ارلس  مترتع رعرتا عارمتس الشتر  تتفاا ليرج.  

يشههت ررشهه تت ثقفلههع تتههفاس عوملههفا ر  لتر ههف  لههو عال رلههت لههن الهه ا علهه   عاررمتههع  -63
 رعايارع  اعالا عالاعت .

ررر تر هف عكاررفاس لهن عا هتعلج عارلستلتهع عاقفيلهع مسهو مهفاع  عالقها  لالرسه  عالتععها عااتعاهتع  -66
 لو عاللستع عارلستلتع للف تعقا عاررفمستع لو عارلست  ررعاتن عااسرمتف  عارمتتع اسم ب.

عاراتتب مسو عارالاع  عالفاع  عالقستع عاارع مشهتس   هات عءلمهفن  ارعقتها عاهرلس  عايشهم  -62
 ررعقتا رلس   ل ا.  

 :ثــــــــاث انبحــــــــيقتشح

عنع،ات ،حع،لدبىثع،لتنلية:ر عةىحعإى ،ح، عىنتنئجع،لدبثعيمك
 .اتعاع  ثت يلر   عاررتلف   لو رعاتن عر ف  عامفا ف  يعر عك ر فا عاليااو  -6
  ههتعء اتعاههع لقفتيههع  ههتن عارههاتت  عاقههفي  مسههو يلههر   عاررتلههف  ريلههف   راتتاههتع  الههتا لههو  -2

اههاا ريلتههع لراتههتع  لثهها عاررمتههت عك ههاعمو ل ههفتع  عاررمتههت عارههللسو لههو عك ر ههفا عاليااههو 
 عالرلسلتن. 

 عـــــــــــــشاخــــــانً

 ة:ـــــــع العسبيـــــــاملساج

المهفتثو لهو  (4MAT) ثت عارالاع  يلر   عاررتلهف   (ع:8022أبماعبم عإد ،شيمعبم ع) -6
رههاتت  عاتتف ههتف  مسههو ريلتههع  لههض ل ههفتع  عاررمتههت عاتتف ههو رمههفاع  عالقهها اههاا ر لتهه  

  عاتتف هههتف و عا للتهههع عال هههتتع ارت رتهههف  عاتتف هههتف و عالتعسهههع عءماعاتهههعو ل سهههع رت رتهههف
 .289-692(و د د 9(و  )26لج)

عارمشهههف  ررق هههو مهههفاع  عالقههها رت لهههع )لهههاعت   (ع:8002آ رىىى عكىسىىىتن عدينىىىنعكنليىىىكع) -2
 عا  تعن عو ستع(و عاالف و اعت عامرفب عارت را.
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ريلتهع عارع هتا  ر ثهت  لهو 4MATيلهر   عاررتلهف   (ع:8022أسمنحعمبماعبسنعبداع،لمىياع) -3
ر لههض ل ههفتع  عاررمتههت لههرا عاللتلههو اههاا مس ههع ا سههر  مههف  عاررههتم  مستههع عارت تههعو عال سههع عال ههتتع 

 .634-46(و عا للتع عال تتع اسرت تع عالسلتعو د د 66(و  )23اسرت تع عالسلتعو لج)
( مسهو رع هتا 4MAT ثهت عاهرالاع  يلهر   )عاررتلهف   (ع:8022أملعزش ،نع)ع–آمنلعبين ع -4

فا هههف  عا ههه  عااهههفا  عوافاهههو لهههو لهههفاس عالسهههر  رعكر ف هههف  يعر هههفو ل سهههع  فللهههع عاقههها  م
 .682-659(و د د 4(و  )6عالرررعع او عفى رعااتعاف  عارت رتع رعايراتعو لج)

 ثههت عاههرالاع   (ع:8022أميىى ةعإدىى ،شيمعبدىىنال عبدىىنالعبسىىينعمميىى  ع،دتسىىنمعىع ىى عىىىى،اع) -5
راههفب عالرههف ت  عوعتفيتههع رعاههر قفي ف اههاا مفا ههف  رتياههرن لههو عم –يلههر  و لمههفتثو رلتههتا 

(و د د 66عا هههه  عورا عالرراهههههمو ل سههههع مستهههههع عارت تهههههع عوافاههههتعو  فللهههههع  ف هههههاو  )
679-225. 

 ثت عارالاع   ارتعرت ترو عاررتلف  رعارهاتت  عار هفااو  (ع:8022إيمننعأسعاعمبماع،لتيننع) -6
عاثههههفلن عوافاههههو  اههههاسو تاههههفاع  مسههههو ريلتههههع ل ههههفتع  عاررمتههههت عارههههللسو لههههو عالسههههر  اس هههه 

 لف ارتتو مستع عارت تعو  فللع عوا ت  ااس.

: ريلتههههع مهههفاع  عالقهههها (ع8022زيىىىز عبسىىىىنعبمىىىى ع)ع–إيمىىىننعبدىىىىاع،لبكىىىىيمع،لاىىىىنرى  ع -7
رعارع هها اههاا مفا ههف  عالتعسههع عاثفيرتههع لههن الهه ا رههاتت  لههفاس عارت تههع عواههتتعو عالههارلت 

رمهرتت  هتعلج عارلسهت  عالهفاو عايهرمو لهو  –اثفاهى عاهاراو ع –عالسلو عاايرا عالت و عااهفا  
ل هههت رعاهههرمن عالت هههو لهههو  هههرء لرمس هههف  م هههت عاللتلهههعو مستهههع عارت تهههع عايرمتهههعو  فللهههع 

 .6669-6646(و د د 3عالي رتسو لج)
عارق ههو( مسههو  – اههلا  – ثههت عاههرالاع   اههرتعرت تع )عسهها  (ع:8002أيمىىنعبديىى عسىىعياع) -8

عورا عاثههفيرا لههن الهه ا لههفاس عامتلتههفءو عالههارلت ريلتههع مههفاع  عالقهها اههاا مهه ب عا هه  
عالسلو عالفشت )عارت تع عالسلتع رعاتف  عاعف ت رتاا عالارق ا(و عا للتع عال هتتع اسرت تهع 

 .464-396(و د د 2عالسلتعو عاقف تسو لج)
عارلسههت  عاتتههفاا لههاالا ارعقتهها عكاههرقتعت عك ر ههفاا رعولههن  (ع:8022أيمىىنعبىىنالعبيىىاع) -9

عالهههارلت عااهههلراا عاههاراو ا للتهههف  رلتعمههها تتهههفاس عوملههفا يعهههر  تيهههع اعملهههع  عك رلههفموو
 اتتفاس عوملفا لو عاشتا عورامو عاتتفضو عاللسمع عالت تع عاالراتع.
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لفمستههع عاههرلس  عارههللسو لههو ريلتههع مههفاع   (ع:8022تهىىنن عبدىىاع،لىى بمنعبمىى ع،لمزينىى ع) -63
تهههفو ل سههع عاشهههلفا اسلسههر  عءياهههفيتعو عالقهها رعاهه ع  عومهههفاتلو اههاا مفا هههف  عااتعاههف  عالس

(و د د 2(و  )2لتما عايشت عالسلو رعارلات  رعارت لعو  فللع عاعارا عاشلفاتعو لج)
633-665. 

ارتعرت تف  ررلتس فو عال سع عارت رتعو مستع  (ع:8022بسنمعمبماعمنزنع) -66 مفاع  عالقا رعا
 .354-336(و د د 29عارت تعو  فللع ار ف و  )

ريلتع ل فتع  عاررمتت تاتع  شتع تع لو رمهرتت عاه ع و عاتهتعضو  (ع:8020بسنعزيتىنع) -62
 عااعت عا رارتع اسرت تع.

تتفاس عوملفا رررمتن لمت عاريلتع عاشفلسعو ل سهع تتهفاس  (ع:8022 ، اعمبماع،لبمنل ع) -63
عوملههفاو  فللههع عفيههاو عاللسمههع عالت تههع عااههلراتعو مههاا الههفد )عواهه ر  عالههفالو اتتههفاس 

 عوملفا(.

اتعاهع رعستستهع اسرعهاس عاثفليهع لهن لعرهرا مرهفب عالسهر  اس ه   (ع:8020 ،ئاةعر يبن ع) -64
عاثههفلن عوافاههو عالقههتت لههو لساههمتن عاههب للههفتتت يلههر   عاررتلههف و تاههفاع لف اههرتتو 

 مستع لسامتن عارقيتع اس يف و لسامتن.

الرهف ت   ثت عارالاع  يلر  و اعيتفا رلمفتثو لو عمرافب ع (ع:8002زين عبمزةع ،ى ع) -65
عالسلتههههع رعكر ههههف  يعههههر لههههفاس عالسههههر  اههههاا رسلتهههه ع  عا هههه  عاالههههفل  عك رههههاعيوو )تاههههفاع 

 امررتع (و مستع عارت تعو   ن تعشاو  فللع  ااعاو عالتعا.

لفمستع  تيفلج لقرت   في  مسو مفاع  عالقا لو  (ع:8022سنم عمبماعبداع، ع،لمقياع) -66
 ههت عوافاهههو  اهههاسو تاههفاع لف اهههرتتو مستهههع ريلتههع عاقهههرس عاتتف هههتع اههاا مههه ب عا ههه  عاتع

 عارت تعو عا فللع عءا لتع  ااس.

عالرههف ت  عالسلتههع رمتعيهها راتتاهه فو اعت عاليههف ج اسيشههت  (ع:8009سىىمم عزكىى ع،لنن ىىفع) -67
 رعارراتتو ملفنو عوتان.

عالت ت عالرمفلا لو  اعتس عوملفا تلي هرت مسهوتو ملهفنو  (ع:8020 ىا عننى عىى،اع) -68
 اسيشت. اعت عاعفلا
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ر رت لقرت  الي ج عااتعاف  عك رلفمتع لو  رء  (ع:8022ا نحعمبماعبم عمبماع) -69
يلر   عاررتلف  ر ثت  مسو رع تا عالرف ت  رريلتع عالهفاع  عالقستهع رعاعه  عاهرميو اهاا 

(و 35ر لتهه  عا هه  عورا عءمههاعااو ل سههع عا للتههع عارت رتههع اساتعاههف  عك رلفمتههعو  )
 .233-666د د 

 ثهههت عاهههرالاع  يلهههر   لمهههفتثو لهههو رع هههتا  (ع:8002بدىىىاع،لمهىىىا ع،لمنةىىى ع)بدىىىنالع -23
مهه ب عا هه  عاثههفيو لل هها  مههاعا عاللسلههتن لههو عالسههر و ل سههع عالسههر  عءياههفيتعو  فللههع 

 .6436-6393(و د د 4(و  )65 ف او لج)
 تيفلج لقرت  اريلتهع عال هفتع  عاعتفرتهع رلها يلهر    (ع:8028بداع،لسالمعبم ع،لننى ع) -26

ثو امههه ب عالتعسهههع عاثفيرتهههع لهههو عاللسمهههع عالت تهههع عااهههلراتعو تاهههفاع لف اهههرتتو مستهههع لمهههفت 
 عالسر  عك رلفمتعو  فللع لعلا  ن الرا عءا لتع.

ظىىنر عم ىىد عآلع،لىىاشيالعع–مبمىىىاعمبمىىاع،لطنطىىنى عع–بدىىاع،لعزيىىزع،لسىىياع،ل ىىن ع -22
ت تهههعو مستهههع : لقتهههف  مهههفاع  عالقههها التعسهههع عالتع قهههعو ل سهههع مستهههع عار(8026،ل ىىىم ،ن ع)

 .493-455عارت تعو  فللع متن شل و د د 
 مسهههه  عاههههير  عارت ههههراو  تههههتر و ا يههههفنو اعت عاليههههف ج (ع:8006بدىىىىاع،لمىيىىىىاعن ىىىىى،ت ع) -23

 اسيشت رعارراتت.

: لفمستهع  يشهمع لرمفلسهع لهو ريلتهع للهفت  رل هفتع  (ع8022بدي عكمنلعمبماعبرمننع) -24
ال  هه  عا هف اس  فالاتاههع عا ههيفمتعو تتهفاس عوملههفا رعكر هف  يعر ههف اهاا مفا ههف  شهل ع ع
 .394-356(و د د 56عال سع عارت رتعو مستع عارت تعو  فللع ار ف و  )

ارت عءاعتس عالاتاههتع لههو رلسههت  تتههفاس عوملههفا  (ع:8022بديىى عشن ىىمعمبسىىنع،ليمىىنن ع) -25
 ام ب عالتعسع عاثفيرتعو تافاع لف ارتتو مستع عارت تعو  فللع عالس  الرا.

للفاتههع  تيههفلج  ههفي  مسههو عاهه مفء عالسلههو لههو  (ع:8026بدىىاع،لبميىىاعأيىىى ع)بىىالحع،لىىاينع -26
ريلتههع ل هههفتع  تتههفاس عوملهههفا رعههها عالشههم   عالاهههرق ستع اهههاا مهه ب عالتعسهههع عاثفيرتهههعو 

(و د د 3(و  )26ل سع اتعاف  رت رتع رع رلفمتعو مستع عارت تهعو  فللهع عسهرعنو لهج)
299-366. 
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فمستههع  تيههفلج رههاتت و  ههفي  مسههو يلههر   لمههفتثو ل (ع:8022بميىىنحعبمىى عبيسىى عبمىى ع) -27
و TIMSSاريلتههع عاللفتاههف  عاراتتاههتع اللسلههو عالسههر  ر ثت ههف لههو  اعء ر لتهه    كالر ههفت 

 .652-633(و د د 4(و  )45ل سع اتعاف  مت تع لو عارت تع رمس  عاير و لج)
عارقهرت (  –ار ف ع عك –لفمستع  ارتعرت تع )عا اعتع  (ع:8002ليم عبداع، عبسنمع،لاينع) -28

لهو ريلتهع عارع هتا رمههفاع  عالقها اهاا ر لته  عا هه  عورا عءمهاعاا لهو لهفاس عالسههر و 
و 43(و د 6عالهههههارلت عالسلهههههو عاثهههههفيو مشهههههتو عارت تهههههع عالسلتهههههع رعارع هههههت عال رللهههههوو  )

  ل رتتع ل ت عالت تع.

لقهههاو رم تقهههف  ملستهههع لهههو ريلتهههع عاررمتهههت  فاهههرالاع  مهههفاع  عا (ع:8002مبمىىىاعنىرىىىلع) -29
 ملفنو اعت عالاتتس.

اعتس عالشترمف  عا اتتسو عاقهف تسو عاشهتمع  (ع:8002نسيمعد شمع)ع–م ىةعأبماع -33 عاتتفاس رعا
 عالت تع عالرعاس اسرارتا رعاررتتاع .

للفاتههع يلههر     لههفا عاههرلس  الههفتاعير لههو ريلتههع  (ع:8022منىىاى عبدىىاع،لسىىالمعرىىتحع، ع) -36
عالقهها اهههاا ر لتههه  عا هه  عااهههفا  عك رهههاعيو  عكاههرتلفب عالرهههف تلو لههو عالسهههر  رمهههفاع 

(و د د 98 لاتيهههع ميتهههاس  فاللسمهههع عالت تههههع عااهههلراتعو عال سهههع عارت رتهههعو عامرتهههه و  )
645-699. 

 ثهههت عارهههاتت   يلهههر  و رترسهههو اسهههرلس  عا يهههفيو  (ع:8026منىىىاى عبدىىىاع،لسىىىالمعرىىىتحع، ع) -32
عالرهف تلو رعااعللتهع يعهر  لهو ريلتهع عكاهرتلفب (4MAT)رلمفتثو اارتس عارلس  عام تلتع 

رلس  لفاس عارتاتهفء امه ب عا ه  عورا عاثهفيرا  فاللسمهع عالت تهع عااهلراتعو ل سهع عارت تهع 
 .634-57(و د د 3(و  )68عالسلتعو عا للتع عال تتع اسرت تع عالسلتعو لج)

: للفاتع  ارتعرت تع لقرتعع لو راتت  لقتت رالمهتم  (8022من عبمىاةعبسينعأبماع) -33
اعت  س عءيرف  اريلتع ل فتع  تتفاس عوملفا رعكر ف  يعهر عاللها عاعهت رعارع هتا عاللتلهو رعا

اههاا مس ههع عالاتاههع عا ههيفمتع عاثفيرتههع عااالتلتههعو ل سههع اتعاههف  مت تههع لههو عارتت ههع رمسهه  
 .348-294(و د د 3(و  )38عاير و تع مع عارت رتتن عالتبو  )
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الهتعيم عاررمتهت لهو ريلتهع مهفاع  عالقها  ثهت  (ع:8022مني ةعبداع،لعزيزعبم ع،لب ي  ع) -34
رعارع تا عومفاتلو ميا مفا ف  مستع عارت تعو ل سهع عاقهتعءس رعاللتلهعو عا للتهع عال هتتع 

 .699-655(و د د 647اسقتعءس رعاللتلعو مستع عارت تعو  فللع متن شل و  )
لهو رهاتت   ثهت عاهرالاع   اهرتعرت تع عاهرلس   فاهالفم  ا عا هفي تن  (ع:8022نا،حعب ننىةع) -35

عالسهههر  اريلتهههع  لهههض مهههفاع  عالقههها عاليهههرج اهههاا مفا هههف  عا ههه  عارفاهههت عوافاهههو  اهههاسو 
 تافاع لف ارتتو مستع عارت تعو عا فللع عءا لتع  ااس.

لفمستع التعيم عاررمتت لو ريلتع مفاع  عالقها  (ع:8022ىةب عبدن عبداع، ع،لعتيد ع) -36
تهفء  مستهع عارت تههعو ل سهع  فللهع    عاقههتا رلر هر  عاه ع  عومههفاتلو اهاا مفا هف   اهه  عوع

 .253-688(و د د 5(و  )6اسلسر  عارت رتع رعايراتعو لج)

 مفاس مقاو ملفنو لتما ات ريت ارلست  عاررمتت. (ع:8002يىسفعاطنم ع) -37

مهههفاع  عالقهها رعاررمتهههت رعاي تتههع رعارم تهههاو  (ع:8006يىسىىفعاطىىىنم  عأميمىىىةعبمىىى ع) -38
 ت.ملفنو اعت عارمت اسيشت رعاررات
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