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  اإلهداء

  إىل من تاقت نفسي لزوم صحبتها، أسعد لضحكتها وأمسح 

  .رعاها اهللا ,ةدمعتها وأقبل قدميها أمي احلبيب

  إىل من رعاين طفلة صغرية وشجعين، 

  تعجز ذاكريت أن جتد له 

  اهللا خريا إال اجلميل والدي الكرمي، جزاه

  إىل أخوايت من شاركوين طعم احلياة، وبادلوين اإلخالص والوفاء

  وحممد وزوجته خرية  وزوجته حكيمة، يوسف وزوجته زهية عبد العزيز

   رفيق دريب وخطييب إىل.إىل فاطمة زهرة، أسامة، هناء

  وإىل كل صديقايت، .محزة بن قروم

  ومجيع طلبة حتليل املوضوعات 

  .الكمية والكيفية

  

  

  

  حنان  



  

  

  شكر وتقدير

  احلمد هللا رب العاملني محدا كثريا

  والشكر هللا عز وجل الذي أنار دربنا ويسر لنا السبيل 

  إلمتام هذا العمل وسقل لنا النجاح، يف دراستنا من اإلبتدائي إىل اجلامعة

  نتوجه جبزسل الشكر والعرفان للذي مل يدخر لنا أي جمهود وملي يبخل علينا بالتوجهات

   درب احلياة  له سري اهللا عمله ورسوله ويسر''قماري''ادفة، إىل األستاذ املشرف اهل

   إىل عمال وعامالت ثانوية  املهنية، كما نتقدم الشكر اجلزيل

  وال يفوتين أن أتقدم  بن زازة مصطفى

  بالشكر اجلزيل إىل مدير 

  ثانوية بن زازة خروبة مستغامن

  

  

  

  



�����:  


 	� ��ا���   	 ���� ا���ا�� وھ� أن ا���� ����� ������ ���� ا����� �����$#" ا! ��ه ا��

�  ����� ��� �$)�� 	' �����ت ذھ#�� � ��ة، و�#��ا ا���� و��(��,�$	 ��ة 	$�,�ة أو -�$. '	

 ������� 	(�را 4)�6 .$�ات ذا �� .��5 �4، 23دھ� أ0��ب  	Learning styleى ھ�)ا ، و�

أ5:�ب ھ)ا ا! ��ه أن ا<��اد =>(�ن، ��� �$�درون ��  ��رب  ;��2ھ� ��" ا���� و�$:�9ن 

�:� ا��>��B و��2ون  � �A و #@�� 	�  ���ن 	:�و�� ���� ا�?$�ة ا��2�2ة، ��4 ��" ا����	�ت 

�ار ��  :D�E أھ2ا��� C24 	' ا!����دF �4 وا!.�$�ر وا ?�ذ�ا��$�,�  أ=�� ���2ون ��" ا���

 6�(� ��� 	��� ��" ھ)ه ا�(�� �E	G�3 ' ����� ا��Hأ ��I� �	 ا<23اث ا��:�(� وھ)ا "��

�ه B( و ���� ا����، G�3 أن 	�  � ���� ��" دور ا�����Mداد  �M�B ����ء ا�#�K ا��

N$E�;	.  

� و4?�  ��� أA���0 ا���� ا ��ھ� �2�2ا �� 	�2ان ��� ا�#�K ا��� G:$2 ا��5 �#2	� و�

24أ G:4 ا���� ا!=;�=� 	' و��� =@� ا����� =�;� ��" ا� KP	� �Bن 2O�0ا 	' �B G�3 �$Fن 

���  �2E� أداء ا���� '��.Qا ��2 ��" و��� =@�.  

   A���02ان أ�	 �� ا�G3�$ و �?) ا�#��ذج ا�#@��� وا�����$�� ا��� ظ��ت �T�E� ،��ا��

�ض =��ذج � "��''M��4 ''A���0>  ي�أن ا�(Nب ���2� أ�4 '' A���0�M''ا���� و�� ھ)ا ا�2Tد �

 �� ا���� �;�?2	�=�� أH#�ء اE�0$�ل و ���M ا����	�ت و���2  $��' وا�W �4' ا�(Nب �� ��T�	

A���0>ھ)ه ا.  



   YO�T?ا� � #�ول �� ھ)ا ا�$:G ا���T ا<ول 	>P�� ا�2را�0 و ;�ؤC �� 	2ى  ��

����	�P�;ت  ا�����، ودر��  ��I��� �2ى ط�$� �H=��� �4;�\�=� 	' ا�2Tق وا�9$�ت 	
 و�
 ا��

��^ T�4(�:�ت ا�2را�0   .وإ4�از أھ2اف ا�2را�0 وأھ����� و23ودھ� H� ا��

      ��ة �Hbا�� �	ا����� و.YO�T ����� ا���� ووا�  ��2  ��9 �� ا��E� �أ	� ا���T ا��9=

G��9ا� �Tا�� �	أ ، ����� 	' ا�2Tق وا�9$�ت  ا���	�P�;ا� YO�T?ق ا�" ا��)���.  

     YO�T?وا� ���N)�0C2را�0 ا�� ���اءات ا��#���Cول ا�#��� 
و���� �?Y ا���T ا��ا4

 �#���4 D��� �	 �Bاءا �� و�� ا�2را�0 ا<��0�0 وB)ا ا�� ��E�$)  �$F داةc� ����	�P�;ا�

��O�T3Cا A���0>وا G:$�� ��E�$)ا��  �	ا��;�?2.  

���4����ت H� ا�?�وج       �E��ض 	#�F>� ا�#��dO ا���� ��� �أ	� ا���T ا�?�	K وا<.�

�ا�3ت �� ا�2را�0 ا�:���� �FC��5����4ت وا.  
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  الفصل الرابع

  اجراءات الدراسة

  متهيد

  الدراسة االستطالعية 

  ترمجة املقياس

  جمتمع و عينة الدراسة

  اداة الدراسة االستطالعية 

  االساليب االحصائية

  الدراسة التطبيقية 

  منهج الدراسة 

  جمتمع و عينة الدراسة التطبيقية 

  اداة الدراسة التطبيقية 

  االساليب االحصائية

  

  

Mis en forme : Police :24 pt, Police
de script complexe :24 pt

Mis en forme : Centré



 ا�	�� ا��ا��
 

 

35 

  

  

تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة االوىل اليت تساعد الباحث يف معرفة جوانب الدراسة امليدانية و اليت دف اىل :متهيد 

املستعملة جلمع املعلومات و معرفة الوقت املناسب التاكدمن مالئمة مكان الدراسة و التحقق من مدى صالحية االداة 

و املتطلب الجرائها حيث يتضمن هذاالفصل اجراءات الدراسة من حيثرتمجة املقياسووصف عينة الدراسة مث اختبار اداة 

  .الدراسة التطبيقية و اخريا االشارة اىل االساليب االحصائية املستحدمة و فيما يايت توضيح هلذهاالجراءات

  :لدراسة االستطالعيةا- 1

  :ترمجة املقياس

فقرة فهو يرى وجود ثالثة اساليب للتعلم حيث قام بيجز برتمجة املقياس من االجنليزية اىل  20يتكون مقياس بيجزمن -

  .العربية 

  :اجراء التطبيق

املقياس اناث من ثانوية للكشف عن ثبات 23ذكور و17طالب  40طبق االستبيان على عينة استطالعية مكونة من 

  .حيث اختريت العينة بطريقة عشوائية مث مت اختيار املنهج الوصفي الذي يدرس الظاهرة يف الواقع

 ):صدق البناء(صدق االتساق الداخلي 

 .حلساب صدق االتساق الداخلي قمت حبساب معامالت االرتباط بني األبعاد الثالثة اليت متثل اساليب التعلم -1
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 :الت االرتباط بني األبعاد الثالثة املكونة لالستبيانيبني معام)1( جدول رقم

 أسلوب التعلم  السطحي العميق التحصيلي

 السطحي 0.71 0.62 0.75

 العميق 0.62 0.67 0.77

 التحصيلي 0.57 0.83 0.57

 

ارتباطا قويا و ان معامالت ارتباط االبعاد الثالثة لالستبان مرتبطة ببعضها البعض )1(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 ).0.01(ذات داللة احصائية عالية جدا عند مستوى د

  :معامل ارتباط جمموع فقرات البعد الثالث مع جمموع الدرجة الكلية للبعد الثالث)2(جدول رقم 

 التحصيلي
 الفقرة

 معامل االرتباط الداللة االحصائية

 4 .589 دال احصائيا

 9 .603 دال احصائيا

 13 .745 دال احصائيا

 14 .458 دال احصائيا

 15 .485 دال احصائيا

 20 .763 دال احصائيا
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  )0.01(دال عند مستوى 

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت ارتباط البنود مرتبطة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه دالة احصائيا 

  .الداخلي يف قياس اساليب التعلمحيقق هذا متتع البنود مرتفعة من االتساق ) 0.01(عند مستوى 

  .الثاينمعامل ارتباط جمموع فقرات البعد الثاين مع جمموع الدرجةالكلية للبعد يبني) (3جدول رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان مجيع معامالت ارتباط بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه دالة احصائيا عند مستوى ) 3( يتضح من اجلدول 

 و حيقق هذا متتعالبنود بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي يف قياس أساليب التعلم,)0.01(

 

 

 الفقرة العميق

 1 .512 دال احصائيا

 2 .487 دال احصائيا

 10 .324 دال احصائيا

 17 .745 دال احصائيا

 18 .475 دال احصائيا
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  :درجة الكلية للبعد األولمعامل ارتباط جمموع فقرات البعد االول مع جمموع ال يبني)5(جدول رقم 

  

 الفقرة التحصيلي

 3 .758 دال احصائيا

 5 .555 دال احصائيا

 6 .540 دال احصائيا

 7 .592 دال احصائيا

 9 .587 دال احصائيا

 11 .472 دال احصائيا

 12 .585 دال احصائيا

 15 .154 دال احصائيا

  )0.01( دال عند مستوى

معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه دالة احصائيا عند يتضحمن اجلدول السابق أن مجيع 

  .و حيقق هذا متتع البنود بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي يف قياس اساليب التعلم )0.01( مستوى
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 : الثبات بطريقة التجزئة النصفية

النصفية حيث متت جتزئة األداة اىل اىل فقرات زوجية و فقرات لتقديرثبات أداة القياس استخدمت طريقة التجزئة التجزئة 

الذي قدر  لالختبار الكلي و ليس لنصف االختبار الكلي) 0.49(فردية  و بلغت قيمة االرتباط لنصف االختبار ب 

بار فع و تعترب قيم مؤشرات ثبات االختبار املستخرجة قيما مقبوال تدل على متتع االختر و هو ثابت و م.) 0.62(

  . مبؤشرات ثبات جيدة و ميكن تطبيقه على أفراد دراسة األساسية 

  : األساليب االحصائية 

  :قمنا يف هذا البحث حبساب كل من 

 . لكل بعد من األبعاد الثالثة : متوسط احلسايب  -

 االحنراف املعياري لكل بعد من األبعاد الثالثة  -

 ل بعد من األبعاد حلساب معامل االرتباط ك: معامل االرتباط بريسون  -

 حلساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل استبيان : معادلة سبريمان براون   -

  :اخلصائص السيكومرتية للمقياس ي صورته األصلية 

أجرى ليزجنر وزمالئه دراسة الستقصاء الصدق و الثبات ملقياس اساليب التعلم مت فيها استخراج معامل االتساق 

لفقرات املقياس على األساليب الثالثة للتعلم اليت يتضمنها املقياس و ذلك باستخدام عينة مكونة الداخلى 

  .فرد و مت مقارنة النتائج اليت توصلوا اليها بنتائج الدراسات السابقة و قد الحظو تقارابا يف النتائج  572

  :الدراسة التطبيقية

  :منهج الدراسة 

اذ مت توزيع أداة الدراسة على ,في لكونه مالئما لطبيعة الدراسة و اهدافها اعتمدت الباحثة على املنهج الوص

  .عينة عشوائية لطلبة لثانويات مبستغامن و مجع اجلابات و حتليلها باستخدام االختبارات االحصائية املالئمة
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  :عينة الدراسة 

اداب و ,فلسفة  ذكور  مجيع الشعب اداب و 100اناث و  220طالب و طالبة 320تكونت العينة من

  .تسيري , تقين رياضي ,علوم جتريبية ,لغات 

  :ميثل توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس  )5(جدول

  النسبة املئوية  التكرارات  املتغري

 %31.25  100  الذكور

  %68.75  220  االناث

  %100  320  اموع

  

  .باملئة 31.25باملئة و نسبة الذكور 68.75ان نسبة االناث  نالحظ من خالل

  :ميثل افراد العينة حسب متغري الشعب) 6( جدول 

  

  النسب املئوية  العدد  الشعب

  50  160  أداب و فلسفة

  9.37  30  اداب و لغات

  28.12  90  علوم جتريبية

  12.5  40  تسيري و اقتصاد

باملئة واداب 26.75ا بنسبة 160نالحظ من خالل اجلدول ان بالنسبة لشعبة اداب و فلسفة ان عددالتالميذ 

اما تسييريواقتصاد ,28.12بنسبة 90أما علوم جتريبية عددهم ,باملئة 9.37بنسبة 30و لغات عددهم 

  .باملئة 12بنسبة 40عددهم
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  :اداة الدراسة التطبيقية

  .و هي مقياس بيجزألساليب التعلم:أداةالدراسة

فقرة لتقييم تفضيالت الطالب عاى ثالثة أبعادالذي اعدة بيجز  )20(مؤشر أساليب التعلم وهوأداة مكونة من 

beggs  .  

  :جدول يبني توزيع بنود استبيان اساليب التعلم 

  البنود  الألساليب

  15  12  11  9  7  6   5  3  السطحي

  18  17  10  2  1  العميق

  20  19  16  14  13  8  4  التحصيلي

  .مت توزيع االستمارات من قبل الباحثة على أفراد العينة:طريقة االجراء 
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  الفصل الخامس

  عرض النتائج و تفسريها

  متهيد

  :عرض النتائج - 1

  اختبار صحة الفرضية األوىل  1- 1

  اختبار صحة الفرضية الثانية 2- 1

  اختبار صحة الفرضية الثالثة3 - 1

  الفرضيةالرابعةاختبار صحة 4- 1

  مناقشة و تفسري النتائج - 2

  مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل 1 - 2

  مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية 2- 2

  مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة 3- 2

  مناقشة الفرضية املتعلقة بالفرضية الرابعة 4- 2

  ملخص النتائج - 4

  التوصيات- 5
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  احاتاالقرت - 6

 :متهيد

قمت يف هذا الفصل بعرض نتائج البحث و مناقشة هذه النتائج مع ما توصلت اليه الفرضيات السابقة وفقا ألسئلة 

و يف األخري قمت بتقدمي بعض التوصيات و ,البحث وحتقيقا ألهدافه و ذلك من خالل التحقق من فروضها 

  .االقرتاحات بناء على النتائج احملصل عليها

  :أوال

  :النتائج عرض

  :اختبار صحة الفرضية األوىل  1- 1

ألساليب التعلم درجة مرتفعة من الصدق باستخدام " بيجز " يتوفر ملقياس:"تنص الفرضية األوىل للبحث على أنه  – 1

   .الصدق الظاهري وصدق االتساق  الداخلي لدى عينة من طلبة ثانوية مبستغامن

  .ستخدام الصدق الظاهري و صدق االتساق الداخليوللتحقق من هذه الفرضية قامت الباحثة با

  :صدق االتساق الداخلي - 2

حلساب صدق االتساق الداخلي نوجد معامالت بني األبعاد الثالثة  اليت متثل أساليب التعلم ببعضها البعض و يبني 

 .اجلدول النتائج
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  :لالستبيانيبني معامالت االرتباط بني االبعاد الثالثة املكونة )7(جدول  -1 

 اسلوب التعلم السطحي العميق .التحصيلي

 السطحي 0.50 0.41 0.41

 العميق 0.41 0.35 0.51

 التحصيلي 0.38 0.51 0.35

 

  :التعليق

و ذات داللة احصائية عالية جدا عند ,نالحظ من خالل اجلدول ان معامالت الثالثة لالستبيان مرتبطة ارتباطا قويا 

  ).0.01(مستوى 

  . كما مت اجياد معامالت ارتباط الفقرات اليت تضمنها االستبيان مع كل بعد من ابعاده 

 :يبني معامل ارتباط جمموع فقرات البعداألول مع جمموعة الدرجة الكلية للبعد األول ) 8(جدول

 الفقرة البعد السطحي

 معامل االرتباط الداللة االحصائية
  

 

 3 .520 دال احصائيا

 5 .414 دال احصائيا

 6 .520 دال احصائيا
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 7 .320 دال احصائيا

 9 .485 دال احصائيا

 11 .458 دال احصائيا

 15 .420 دال احصائيا

 )0.01(دال عند مستوى 

السابق أن مجيع معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه دالة  )8( يتضح من اجلدول:التعليق 

  .و حيقق هذا متتع البنود بدرجة مرتفعة من التساق الداخلي ألساليب التعلم,)0.01(احصائيا عند مستوى 

  

 :ثاينال الدرجة الكلية للبعديبني معامل ارتباط جمموع فقرات البعدالثاين مع جمموعة  )9(ل جدو 

 البعد لعميق
  الفقرة

 

 معامل االرتباط الداللة االحصائية
  

 

 1 .512 دال احصائيا

 2 .452 دال احصائيا

 18 .525 دال احصائيا

 10 .612 دال احصائيا

 17 .458 دال احصائيا

 18 .353 دال احصائيا
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 )0.01(دال عند مستوى 

معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه دالة احصائيا يتضح من اجلدول السابق أن مجيع :التعليق 

  .و حيقق هذا متتع البنود بدرجة مرتفعة من التساق الداخلي ألساليب التعلم,)0.01(عند مستوى 

 :لثالثد ايبني معامل ارتباط جمموع فقرات البعدالثالث مع جمموعة الدرجة الكلية للبع )10( جدول

 التحصيليالبعد  
  الفقرة

 

 معامل االرتباط الداللة االحصائية
  

 

 4 .420 دال احصائيا

 8 .371 دال احصائيا

 12 .516 دال احصائيا

 13 .353 دال احصائيا

 14 .516 دال احصائيا

 16 .471 دال احصائيا

 19 .452 دال احصائيا

 20 .475 دال احصائيا

  )0.01(دال احصائيا عند مستوى 

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه دالة احصائيا :التعليق 

  .و حيقق هذا متتع البنود بدرجة مرتفعة من التساق الداخلي ألساليب التعلم,)0.01(مستوى عند 
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  الثبات:ثانيا

  :اختبار صحة الفرضية الثانية2- 1

ألساليب التعلم درجة مقبولة من الثبات باستخدام التجزئة "بيجز"ثانية للبحث على أنه يتوفر ملقياس تنص الفرضية ال

  .النصفية لدى عينة من طلبة السنة الثالثة ثانوي مبستغامن

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية - 1

و بلغت قيمة االرتباط ‘داة اىل جزئني حيث قسم األ,لتقدير ثبات أداة القياس استعملت الباحثة طريقة التجزئة النصفية 

  ) .0.644(لنصف االختبار 

معاماللرتبط 

 الداخلية
 اسلوب التعلم عدد األفرد متوسط الدرجات االحنراف

 السطحي 320 6.45 2.65 0.15

 العميق 320 5.81 2.70 0.17

 التحصيلي 320 5.44 2.89 0.19

  :التعليق

متوسطات معامالت االرتباط الداخلية بني الفقرات ضمن كل اسلوب من اساليب أن )11( نالحظ من خالل اجلدول 

  .حيث كانت مجيع معامالت االرتباط مرتفع و ميكن الوثوق ا) 0.19(و )0.17(و )0.15(التعلم مابني 

  :اختبار صحة الفرضية الثالثة

ينة من طلبة السنة الثالثة لثانوية مبستغامن وفقا تنص الفرضية الثالثة للبحث على انه ختتلف أساليب التعلم املفضلة لدى ع

  ).اناث –ذكور (ملتغري اجلنس 
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  .للتحقق  من شروط اختبار ت" ت "وللتحقق من هذه الفرضية نستحدم اختبار 

  ).اناث –ذكور (س بعاد الثالثة ملتغري اجلنيبني التحقق من شرط اعتدالية التوزيع من خالل األ )12(جدول

  

 السطحي امل االلتواءمع حتقيق الشرط

 ذكور 0.05 حتقق

 اناث 0.60 حتقق

  

 العميق معامل االلتواء حتقيق الشرط

 ذكور 0.91 حتقق

 اناث 0.52 حتقق

  

 التحصيلي معامل التواء حتقيق الشرط

 ذكور 0.5 حتقق

 اناث 0.70 حتقق

  : التعليق

-حيث كانت كل قيم معامالت االلتواء ترتاوح ما بني .االناثيتضح من اجلدول توزع توزيعا اعتداليا بالنسبة للذكور و 

  .فاننا نستنتج حتقق شرط اعتدالية التوزيع 0قريبة من الصفر  3+و 3

  :اختبار صحة الفرضية الرابعة
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شعب حتتلف اساليب التعلم املفضلة لدى طلبة السنة الثالثة ثانوي مبستغامن وفقا ملتغري ال:"تنص الفرضية الرابعة على انه 

  "االدبية و العلمية

  .لكل بعد للتحقق من معامل االلتواء لكل بعد"ت"و للتحقق من هذه الفرضية استحدمت الباحثة احتبار 

  "األدبية و العلمية"يبني التحقق من شرط اعتدالية التوزيع من خالل األبعاد الثالثة ملتغري الشعب )13( جدول 

 السطحي معامل االلتواء حتقيق الشرط

 االدبية 0.50 حتقق

 العلمية 0.76 حتقق

  

 العميق معامل االلتواء حتقيق الشرط

 األدبية 0.66 حتقق

 العلمية 0.70 حتقق

  

 التحصيلي معامل االلتواء حتقيق الشرط

 األدبية 0.28 حتقق

 العلمية 0.58 حتقق

  

  :التعليق

  .تتوزع توزيعا اعتداليا  اذن حتقق شرط اعتدالية التوزيعيتضح من اجلدول السابق أن درجات األفراد الذكور و االناث 
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  :منا قشة و تفسري النتائج - 2

  :مناقشة الفرضية األوىل 1- 2

  يف ضوء النتائج اليت توصلت اليها الباحثة ان بالنسبة الصدق االتساق الداخلي 

  حيث أظهرت النتائج أن معامالت االرتباط لألبعاد الثالثة ) معامالت االرتباط(

  اما بالنسبة ملعمالت االرتباط الفقرات مع كل . ببعضها البعض كانت مرتبطة ارتباطا قويا 

  .كما تظهر يف اجلداول) 0.01(بعد فكانت مجيعها مرتبطة ارتاطا قويا و دالة عند 

  الساليب التعلم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي لدى "بيجز"و عليه نقول أن مقياس 

  .لسنة الثالثة ثانوي مبستغامنعينة من طلبة ا

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2- 2

  من خالل النتائج اليت توصلت اليها الباحثة يتبني أن هذه النتائج دالة على أن هذا  

  .و يظهر هذا من خالل جتزئة االستبيان ,ملقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات 

  ).0.70(حيث بلغ مؤشر الثبات 

  الساليب التعلم بدرجة "بيجز"يتمتع مقياس : و عليه حتققت الفرضية اليت تقول على انه

 .مرتفعة من الثبات باستخدام بالتجزئة النصفية 

  :مناقشة الفرضية الثالثة  2- 3

  وللتحقق من ,يوجد اختالف بني الذكور بالنسبة الساليب التعلماللتنص الفرضية الثالثة بأنه 
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 لداللة الفروق بني متوسطات بني "ت"امت الباحثة باستخدام  اختبار من صحة الفرضية ق

  وجود  ال حيث أسفرت الفرضية على.الذكور و االناث و حساب الفروق لكل بعد من األبعاد 

  فروق يف أساليب التعلم بني الذكور و االناث يف تفضيل أساليب التعلم من حيث األبعاد 

  .االناث خيتلفون يف تفضيل أساليب التعلمالثالثة ممايدل على ان الذكور و 

   :مناقشة الفرضية الرابعة

و ألجل فحص  و ,و الشعب العلمية الساليب التعلم  تنص هذه الفرضية بانه يوجد اختالف بني الشعب األدبية

لداللة الفروق بني املتوسطات الشعب العلمية و االدبية  " ت"التحقق من هذه الفرضية مت استخدام االختبار االحصائي

 .حيث أسفرت النتائج على عدم وجودفروق يف يف تفضيلهم الساليب التعلم 
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  :التوصيات

  :املتوصل اليها مت استنتاج جممموعة من التوصيات ابرزها يف ضوء النتائج 

  .اجراء املزيد من الدراسات للتحقق من اخلصائص السيكومرتية ملقياس بيجز على جمتمعات دراسية اخرى - 1

  .استخدام مقياس بيجزعن اساليب التعلم يف اجلامعات و املعاهد- 2

ت اجلزائرية مبا يراعي اساليب تعلم الطلبة و يساعدهم على التعامل مع تنويع اسرتاجتيات التعلم يف املدارس و الثانويا- 3

  االساليب املختلفة 

  .تطوير املناهج الدراسية مبا يتوافق مع اساليب التعلم السائدةلدى الطالب- 4
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  : االقتراحات

  .ضرورة االخذ بعني االعتبار اساليب التعلم للطالب عند عملية التدريس - 1

  .نفس الدراسة و لكن ان تكون يف اكثر من مدرسةاجراء - 2

  .اجراء دراسات حبثية عن العالقة بني االساليب التعليمية بني الطلبةو مدرسيهم- 3
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  .علم النفس الرتبوي القاهرة مكتبة اجنلو مصرية)1984( أبوحطب أمال صدق- 1

  .داراملسرية :عمان علم النفس الرتبوي ).2005( صاحل,ابو جادو- 2

  .دار الفكر:مبادئ القياس النفسي و التقييم الرتبوي عمان.2008سبع حممد ,أبو لبدة- 3

  .عمان.1اساليب تدريس الدراسات األجتماعية ط.1999حسني اللقاين و عودة اجلوادأبو سيئة ,أمحد- 4

  .املستقبلدار :القياس و التقومي يف العمليةالتدريسية  األردن). 1993( أمحد عودة- 5

  -.دار الكتاب احلديث:الكويت .قياس الشخصية .2000بدر حممد,األنصاري - 6

  علم النفس التعلم مصر  مركزاالسكندرية للكتاب  1999أنس حممد امحد القاسم  -7

  .الفالحمكتبة :الكناين ممدوح الكندري  سيكولوجية التعلمو امناط التعليم و تطبيقاا النفسية والرتبويةالكويت - 8

  .بريوت دار النهضة العربية 1معامل علم النفس ط.2004عبدالرمحان ,العيسوي  - 9

  .مبادئ القياس والتقومي  يف الرتبية  عمان دار الثقافة1999زكريا حممد ,الظاهر -10

  .علم النفس الرتبوي دار النهضةالعربية ,1994جابر عبد احلميد عبداحلميد -11

  .دار املعرفة اجلامعية :االسكندرية .قياس الشخصية ‘1994حممد ربيع ,زيدان  -12

  قياس الشخصية االسكندرية دار املعرفة اجلامعية 1994شحاتة ،حممد ربيع  -13

  .القياس النفسي الكويت مكتبة الفالح 1998سعد،عبد الرمحان  - 14 

.سعد عبد الرمحان القياس النفسي الكويت مكتبة الفالح  -15 
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 .علم النقس التعلم بريوت دار النهضة العربية ‘2003سليم مرمي  -16

 .مبادئ القياسو التقومي يف الرتبية مكتببة الفالح,1998سعد عبد الرمحان -17

سيكولوجية التعلمنهضة  بني النظرية و التطبيق  بريوت دار 2006ممدوح عبد املنعم ,حممد خرياهللا الكناين ,سيد  -18

 .النهضة العربية

 .ديوان املطبوعات اجلامعية.االحصاء و القياس النفسي و الرتبوي اجلزائر .1993مقدم ,ظعبد احلفي-19

 .دار املعرفة اجلامعية :عبد اخلالق أمحد مبادئ التعلم االسكندرية -20

 .دارالفكر العريب.القياس و التقومي الرتبوي  القاهرة 2000,عالم -21

 .عمان صاحل تيسري علم النفس الرتبوي ,عليان هشام-22

 .مكتبة النهضة العربية .فطيم لطفي نظريات التعلم املعاصرة القاهرة-23

 دار اخللدوين.اساسياتة  القياس النفسي .2012معمرية بشري -24

 .علم النفس الرتبوي  عمان دار الفرقان 1985نشوايت عبد ايد -25
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��' �� ا���&+*��
� ا�()���  

  �+�, ا������ -4

�ت-5�  ا��-

  ا/(��ا.�ت-6

  

  



 ا�
	� ا�����
 

����: 

�ت ��
(�1 67 ھ4ا ا�
	� '&�ض $���� ا� �5 و ���()� ھ4ه ا������ �2 �� �-�+1 ا�0 ا�

*� #ھ�ا07 و ذ�> �8 !;ل ا���*9 �8 7�و��� *�و 67 ا#!� (�1 ,ا���'*� و7*� #?<+� ا� �5 و�

��+� �	��ت و ا/(��ا.�ت '��ء �+" ا������ ا���  .'�*�A&' BC ا��-

  :أو/

1-1  ���� ا#و�" ا!� �ر ��
  :ا�

� ا#و�" �+ �5 �+" أ0$  – 1��
�س:"��, ا�*�� �7-�C " FG' " �&
��� �Hدر B+&ا�� J��?#

� '���8B$�M ا�	�ق '�?���ام  �C-$�N �� �8 ط+ ���ق ا/���ق  ا��ا!+6 ��ى �.   

��
  .و ��ق ا/���ق ا��ا!+6 � (��1 ا� �.%� '�?���ام ا�	�ق و�+��*9 �8 ھ4ه ا�

��ق ا/���ق ا��ا!+6 -2:  

 ��Q& ' B+&ا�� J�  ا��6 ��%� أ?��N;%8 ا#'&�د ا����ب ��ق ا/���ق ا��ا!+�H-$ 6 �&��;ت '�

8 ا��Gول ا������ C و A& ا�. 

�ن )�H)7ول  -1 �?;� �$-Tا�� �N;%8 ا/'&�د ا�8 �&��;ت ا/ر� �ط ' C:  

6+	��6 ا�&�9 .ا��Uا�� B+&ا?+-ب ا�� 

0.41 0.41 0.50 6�Uا�� 

0.51 0.35 0.41 9 ا�&�

0.35 0.51 0.38 6+	� ا��

 

9  :ا��&+

 �C-) ار� �ط� �U ��� ن� �?;� �N;%ول ان �&��;ت ا��G8 !;ل ا�� V.;$, �و ذات د/�

� �Hا ��� ���-ى ��� �  ).0.01(ا.	��



 ا�
	� ا�����
 

  . B� ��W ا�GCد �&��;ت ار� �ط ا�
*�ات ا������Q� 6 ا/?� �ن ��W 2 '&� �8 ا'&�ده 

� �+ &� ا#ول)  �H)8ول+Tا� �Hا��ر ��-�G� 2� ع 7*�ات ا� &�ا#ول-�G� 8 �&��� ار� �ط C: 

6�Uة ا� &� ا���*
 ا�

� �&��� ا/ر� �ط ا��/�� ا/.	��
  

 

� 3 .520 دال ا.	��

� 5 .414 دال ا.	��

� 6 .520 دال ا.	��

� 7 .320 دال ا.	��

� 9 .485 دال ا.	��

� 11 .458 دال ا.	��

� 15 .420 دال ا.	��

 )0.01(دال ��� ���-ى 

 9� �+ &� ا�4ي ) ZQ�C)8 �8 ا��Gول :ا��&++Tا� �H2 �&��;ت ار� �ط ا� �-د '���ر�H ا���'9 أن

� �8 ا����ق ,)0.01( ����6 ا�0 دا�� ا.	��� ��� ���-ى&
��� �H9 ھ4ا ���2 ا� �-د '�ر*�C و

B+&ا�� J  .ا��ا!+6 #?��

  

  

  

  

  

  



 ا�
	� ا�����
 

� �+ &� ا��H)9 (6$�%ول +Tا� �Hا��ر ��-�G� 2� 6$�%ع 7*�ات ا� &�ا�-�G� 8 �&��� ار� �ط C: 

9 ا� &� �&�
  ا�
*�ة

 

� �&��� ا/ر� �ط ا��/�� ا/.	��
  

 

� 1 .512 دال ا.	��

 2 .452 ا.	���دال 

� 18 .525 دال ا.	��

� 10 .612 دال ا.	��

� 17 .458 دال ا.	��

� 18 .353 دال ا.	��

 )0.01(دال ��� ���-ى 

 9� �+ &� ا�4ي :ا��&++Tا� �H2 �&��;ت ار� �ط ا� �-د '���ر�H ول ا���'9 أن�G8 ا�� ZQ�C

�*9 ,)0.01(����6 ا�0 دا�� ا.	��� ��� ���-ى C 8 ا����ق و� �&
��� �Hھ4ا ���2 ا� �-د '�ر

B+&ا�� J  .ا��ا!+6 #?��

  

  

  

  

  

  

  



 ا�
	� ا�����
 

� �+ &� ا��H)10 (5��%ول +Tا� �Hا��ر ��-�G� 2� 5��%ع 7*�ات ا� &�ا�-�G� 8 �&��� ار� �ط C: 

6+	� ا� &�  ا��
  ا�
*�ة

 

� �&��� ا/ر� �ط ا��/�� ا/.	��
  

 

� 4 .420 دال ا.	��

� 8 .371 دال ا.	��

� 12 .516 دال ا.	��

� 13 .353 دال ا.	��

� 14 .516 دال ا.	��

� 16 .471 دال ا.	��

� 19 .452 دال ا.	��

� 20 .475 دال ا.	��

  )0.01(دال ا.	��� ��� ���-ى 

 9� �+ &� ا�4ي :ا��&++Tا� �H2 �&��;ت ار� �ط ا� �-د '���ر�H ول ا���'9 أن�G8 ا�� ZQ�C

� �8 ا����ق ,)0.01(ا�0 دا�� ا.	��� ��� ���-ى ����6 &
��� �H9 ھ4ا ���2 ا� �-د '�ر*�C و

B+&ا�� J  .ا��ا!+6 #?��

�$�N:ا�% �ت  

1-2�� ا�%�$��
� ا���  :ا!� �ر 

�س *�� �7-�C 0$5 �+" أ� +� �� ا�%�$��
� �8 ا�% �ت "'FG"��, ا��- *� �Hدر B+&ا�� J��?#

 ��FGام ا�����?�'B$�M���' ي-$�N �� �8 ط+ � ا���� ا�%��%�� ��ى �
  .ا��	

1- �
� ا��	�FGا�� �*C�U' ا�% �ت:  



 ا�
	� ا�����
 

 �
� ا��	�FGا�� �*C�ط �N �C�*��, 8 �ت أداة ا�*�س ا?�&�+1 ا� �.%�FH "ا#داة ا� B�) 5و ‘.

� ا/ر� �ط ��	\ ا/!� �ر �) 1M+')0.644. (  

 ] ���;��&�

� ا��ا!+
 ا/$��اف

-�� ]?

 ا��ر�Hت
 ا?+-ب ا��&+B ��د ا#7�د

0.15 2.65 6.45 320 6�Uا�� 

0.17 2.70 5.81 320 9 ا�&�

0.19 2.89 5.44 320 6+	� ا��

9  :ا��&+

8 ا�
*�ات ��V.;$)11( �W 8 �8 !;ل ا��Gول  ' �أن ��-?�Uت �&��;ت ا/ر� �ط ا��ا!+

 8'�� B+&ا�� J2 �&��;ت ا/ر� �ط ) 0.19(و )0.17(و )0.15(ا?+-ب �8 ا?���H 1$�W 5.


2 و 8T�C ا�-N-ق '�����.  

�� ا�%��%��
� ا���  :ا!� �ر 

 �� �8 ط+ � ا����� ��ى �+Q
�5 �+" ا$0 ���+\ أ?��J ا��&+B ا�� +� �� ا�%��%��
��, ا�

 ��Gا� �M��� �*7و B$�M���' �C-$�%� �  ).ا$�ث –ذW-ر (ا�%��%

���
�*9  �8 `�وط ا!� �ر ت" ت "$����م ا!� �ر  و�+��*9 �8 ھ4ه ا��+�.  

� ا��H)12 ( ��GولM��� �N;%2 �8 !;ل ا#'&�د ا�Cا��-ز �8 ا���*9 �8 `�ط ا���ا� C) ر-Wذ

  ).ا$�ث –

9 ا�)�ط*��6 �&��� ا/��-اء �Uا�� 

9*� ذW-ر 0.05 �

9*� ا$�ث 0.60 �

 

  



 ا�
	� ا�����
 

9 ا�)�ط*� ا�&�9 �&��� ا/��-اء �

9*� ذW-ر 0.91 �

9*� ا$�ث 0.52 �

 

  

9 ا�)�ط*�+6 �&��� ا��-اء �	� ا��

9*� ذW-ر 0.5 �

9*� ا$�ث 0.70 �

9  : ا��&+

� �+W4-ر و ا/$�ث ����' �B �&��;ت .ZQ�C �8 ا��Gول �-زع �-زC&� ا���ا�) �W 1$�W 5.

 8� �8 ا�	
�  3+و 3-ا/��-اء ���اوح �� ' C�)0  9 `�ط*�� �����$ ��$�72Cا��-ز �  .ا���ا�

�� ا��ا'&��
� ا���  :ا!� �ر 

� ا��ا'&� �+" ا0$ ��
� ��ى ط+ � ا���� ا�%��%� �N$-ي :"��, ا�+Q
��+\ ا?��J ا��&+B ا���

�� و ا�&+�� ا�)&J ا/د'M��� �*7و B$�M���'"  

� ا?����1 ا� �.%� ا.� �ر ��
�*9 �8 �&��� "ت"و �+��*9 �8 ھ4ه ا��+� �&' �T� �T� ا/��-اء

�&'.  

� ا�)&�H)13( Jول  M��� �N;%2 �8 !;ل ا#'&�د ا�Cا��-ز �8 ا���*9 �8 `�ط ا���ا� C

"�� و ا�&+�  "ا#د'

9 ا�)�ط*��6 �&��� ا/��-اء �Uا�� 

9*�� 0.50 � ا/د'

9*�� 0.76 � ا�&+�

  



 ا�
	� ا�����
 

  

  

9 ا�)�ط*� ا�&�9 �&��� ا/��-اء �

9*�� 0.66 � ا#د'

9*�� 0.70 � ا�&+�

  

9 ا�)�ط*�+6 �&��� ا/��-اء �	� ا��

9*�� 0.28 � ا#د'

9*�� 0.58 � ا�&+�

  

9  :ا��&+

 9*�ZQ�C �8 ا��Gول ا���'9 أن در�Hت ا#7�اد ا�W4-ر و ا/$�ث ��-زع �-زC&� ا���ا��  اذن �

2Cا��-ز �  .`�ط ا���ا�

  :��� ��� و �
��� ا������ -2

2-1  ���
  :ا#و�"���()� ا�

  67 �-ء ا������ ا��6 �-�+1 ا��� ا� �.%� ان '���� � ا�	�ق ا/���ق ا��ا!+6 

� ) �&��;ت ا/ر� �ط(N;%د ا��&'c� 5 أظ��ت ا������ أن �&��;ت ا/ر� �ط.  

 �C-) ار� �ط� �U ��� 1$�W A& ا� ��Q& ' . �W 2� ات�*
  ا�� '���� � ��&�;ت ا/ر� �ط ا�

��&�H 1$�T7 �&'  ��� �� ار��ط� (-�C و دا�U ���)0.01 (اول�G67 ا� ��e� ��W.  

��ق ا/���ق ا��ا!+6 ��ى "'FG"و �+0 $*-ل أن �*�س  8� ���� �Hر�' B+&ا�� J��?/  

B$�M���' ي-$�N �� �8 ط+ � ا���� ا�%��%��.  



 ا�
	� ا�����
 

2-2 �� ا�%�$��
� $���� ا�()���:  

8 أن ھ4ه ا������ دا�� �+" أن ھ4ا   �C �  �8 !;ل ا������ ا��6 �-�+1 ا��� ا� �.%

� �8 ا�% �ت &
��� �H2 '�ر���C س�� ا/?� �ن ,��*�FG� ھ4ا �8 !;ل ��eC و.  

f� g+' 5`� ا�% �ت .)0.70.(  

� ا��6 �*-ل �+" ا0$��
0 ��**1 ا��س : و �+*� 2���C"FG'"' B+&ا�� J��?/ �Hر�  

 �
� ا��	�FG���' 8 ا�% �ت '�?���ام� �&
���. 

3-2  �� ا�%��%��
� ا�()���:  

B+&ا�� J��?/ �0$ /�-�H ا!�;ف '8 ا�W4-ر '���� h' �� ا�%��%��
  و�+��*9 �8 ,��, ا�

� (��1 ا� �.%� '�?���ام  ا!� �ر ��
� ا���� ا�
�وق '�U?-�� 8ت '8 "ت"�8 �/�� 

� �+" / وH-د .$�ث و .��ب ا�
�وق ��T '&� �8 ا#'&�د ا�W4-ر و ا/��
5 أ?
�ت ا�.  

5 ا#'&�د . 8� B+&ا�� J� أ?��Q
8 ا�W4-ر و ا/$�ث 67 �' B+&ا�� J  7�وق 67 أ?��

B+&ا�� J� أ?��Q

-ن 67 �+��C ر و ا/$�ث-W4ل �+" ان ا��C��� �N;%ا�.  

�� ا��ا'&��
� ا�()���:   

J ا��&+B ��, ھ4ه ا���?/ �� و ا�)&J ا�&+�� '��H-C 0$ ا!�;ف '8 ا�)&J ا#د'��
, �H# و

� �B ا?���ام ا/!� �ر ا/.	��6��
� ا�
�وق '8 " ت"7�,  و ا���*9 �8 ھ4ه ا��/��

 B�+Q
5 أ?
�ت ا������ �+" ��م وH-د7�وق 67 67 �.  �� و ا/د'ا���-?�Uت ا�)&J ا�&+�

J ا��&+��?/ B. 



 ����� ��	
 ا���� ا��ا��                                                                     ا���اءات ا���
 

  :ا�	�� ا��ا��

  .ا��اءات ا��را��

��
��.  

 �����  .ا��را�� ا���

  .����� ا��"�!س

�����  .$'!ن وز$!ن ا��را�� ا���

���� ا��را�� �����  .ا���

 �����  .اداة ا��را�� ا���

  .ا��!��, ا�+�!*��

  .�!���ا-ا��را�� 


. ا��را�� �$.  

  .ا-�!���$	��� و ���� ا��را�� 

  .�!���اداة ا��را�� ا-

  .ا��!��, ا�+�!*��

  

  

  

  



 ����� ��	
 ا���� ا��ا��                                                                     ا���اءات ا���
 


����� ا�6�0ة ا�و�5 ا��3 �4!�� ا��!+� 31 $�1�2 �0ا/, ا��را�� : �����2 ا��را�� ا���

ا����ا/�� و ا��3 �
�ف ا�5 ا��!;�9$ $�*�� $'!ن ا��را�� و ا���": $9 $�ى 7�+�� ا�داة 

ا��4�2��� �	�� ا��0�2$!ت و $�1�2 ا�AB0 ا���!�, و ا�����, ���ا*
! +�� @�?�9 ھ=اا���� 

���� ا��را�� DE اC��!ر اداة ا��را�� ا�����"�� و ا��اء F7ا��"�!�0و �����G�+ 9$ ات ا��را��


=ھ!���اءات� H�I0� 3�!@ !��1 $� و���رة ا�5 ا��!��, ا�+�!*�� ا��4!Jا ا���Cا.  

  :ا�
را�� ا��������-1

��E ا�!��,  20@�'0ن $"�!س ��	L$9 - : أداة ا��را�� E 0 @�ى و�0د
���B ��+ D�2!م ��	L 1"�ة 1

  .������ ا��"�!س $9 ا�/	��L@� ا�5 ا�����2 

:���  :ا��اء ا��

 9$ �/0'$ ��������� ا�� 5��ا/!ث FP'�� �@0/!E 9$ 23ذ;0ر و17ط!�,  40ط�: ا�����!ن 

��E 9!ت ا��"�!س +�� اC���ت ا��2�� D/!R�4�� 0ي/!E �G�!Gا� ��ا�4 =�$�� 9$  

 �Bھ�ة 31 ا�0ا!Tا�3�70 ا�=ي @�رس ا� .
�0Pا*�� D� DE اC��!ر ا��� �"@���.  

 3�C!ء(�7ق ا��4!ق ا��ا��7ق ا��:( 

1- �G�� 3�ا� �E�Gت ا�ر��!ط ��9 ا-�2!د ا����4!ب �7ق ا��4!ق ا��اA�B 3�C ��4!ب 2$!$

 .ا��D�2ا�!��, 

 

 

  

  

 

DBت ا�ر��!ط ��9 ا-�2!د)1( ��ول ر���E ا��'0/� ������!ن @��2$ 9!$Gا�: 



 ����� ��	
 ا���� ا��ا��                                                                     ا���اءات ا���
 

 أ��0ب ا��D�2  ا�4��3 ا�2��: ا������3

0.75 0.62 0.71 3�� ا�4

 ا�2��: 0.62 0.67 0.77

 ا������3 0.57 0.83 0.57

 

 DBول ر�	ل ا��C 9$ X+�/)1( !
?2�� ������!ن $���� �E�Gت ار��!ط ا��2!د ا��ان 2$!$

 ).0.01(ا+�!*�� �!��� ��ا ��� $4�0ى دا��Y2 ار��!ط! 0B@! و ذات د��� 

 DB2(��ول ر(��!G0ع ا��ر�� ا�'��� ����2 ا��	$ �$ ��!G0ع 1"�ات ا���2 ا��	2!$� ار��!ط $$:  

 ا������3

ا�����  ا��"�ة

 ا�+�!*��
 $2!$� ا�ر��!ط

 4 .589 دال ا+�!*�!

 9 .603 دال ا+�!*�!

 13 .745 دال ا+�!*�!

 14 .458 دال ا+�!*�!

 15 .485 دال ا+�!*�!

 20 .763 دال ا+�!*�!

  )0.01(دال ��� $4�0ى 

@�?H $9 ا�	�ول ا�4!�: أن ���� 2$!$�ت ار��!ط ا���0د $����� �!��ر�� ا�'��� ����2 ا�=ي ����3 

@�": ھ=ا ���� ا���0د $����2 $9 ا��4!ق ا��ا�B 31 3�C!س ) 0.01(ا��] دا�� ا+�!*�! ��� $4�0ى 

  .ا��D�2ا�!��, 



 ����� ��	
 ا���� ا��ا��                                                                     ا���اءات ا���
 

DB3 @��9) (��3ول ر/!G0ع ا��ر��ا�'��� ����2ا��	3 $� $/!G0ع 1"�ات ا���2 ا��	2!$� ار��!ط $$.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ت ار��!ط �!��ر�� ا�'��� ����2 ا�=ي ����3 ا��] دا�� ان ���� ) @)3�H? $9 ا�	�ول  $!2$

!ق ا��ا�B 31 3�C!س و @�": ھ=ا ���2!���0د ��ر�� $����2 $9 ا��4,)0.01(ا+�!*�! ��� $4�0ى 

  .D�2أ�!��, ا��

  

  

  

  

  

 ا��"�ة ا�2��:

 1 .512 دال ا+�!*�!

 2 .487 دال ا+�!*�!

 10 .324 دال ا+�!*�!

 17 .745 دال ا+�!*�!

 18 .475 دال ا+�!*�!



 ����� ��	
 ا���� ا��ا��                                                                     ا���اءات ا���
 

 

   DB0ع ا��ر�� ا�'��� )5(��ول ر�	0ع 1"�ات ا���2 ا�ول $� $�	9 $2!$� ار��!ط $��@

  :����2 ا-ول

  

 ا��"�ة ا������3

 3 .758 دال ا+�!*�!

 5 .555 دال ا+�!*�!

 6 .540 دال ا+�!*�!

 7 .592 دال ا+�!*�!

 9 .587 دال ا+�!*�!

 11 .472 دال ا+�!*�!

 12 .585 دال ا+�!*�!

 15 .154 دال ا+�!*�!

  )0.01( دال ��� $4�0ى

�!��ر�� ا�'��� ����2 ا�=ي ����3 ا��] دا�� @�?��9 ا�	�ول ا�4!�: أن ���� 2$!$�ت ار��!ط ا���0د 

و @�": ھ=ا ���� ا���0د ��ر�� $����2 $9 ا��4!ق ا��ا�B 31 3�C!س )0.01( ا+�!*�! ��� $4�0ى

 D�2�ا�!��, ا�.  

 : ا��G!ت ���@"� ا��	L*� ا������

اة ا�5 ا�� 5��E�@�"!ت أداة ا�"�!س ا��A$�6 ط�@"� ا��	L*� ا��	L*� ا������ +�� ��� A	L*� ا-د

�C��!ر ا�'�3 ) 0.49(1"�ات زو��� و 1"�ات �1د@�  و ���B AR�� ا�ر��!ط ���F ا�C��!ر ب �



 ����� ��	
 ا���� ا��ا��                                                                     ا���اءات ا���
 

و ھA�!E 0 و $��1 و �2��� �J]$ D�Bات �E!ت .) 0.62(و ��\ ���F ا�C��!ر ا�'�3 ا�=ي �Bر 

��5 ا�C��!ر ا��4��B ���6�! $"��0 ��ل ��5 ���� ا�C��!ر ��[�Jات �E!ت ���ة و @� ["���� 9'

  . أ�1اد درا�� ا-�!��� 

  :�����ا�
را�� ا�


. ا��را�� �$:  

 !
����2 ا��را�� و اھ�ا1� !�*���5 ا���
. ا�0'� 3�70/] $ �G+!ت ا������اذ �D �0ز@� ,ا

 !
�0Pا*�� ����� �G!/0@!ت ��4�D/!R و ��� ا�	!�!ت و ����� ���� 5��أداة ا��را�� 

  .+�!*�� ا���*���!���6ام ا�C��!رات ا�

4$�D/!R وا�=ي ��^  @�'0ن $	��� ا��را�� ا-�!��� E ���� 9$!/0@!ت:  $	��� ا��را��

  .ط!�, وط!���  2720��دھ! 

���� ا��را�� :  

ذ;0ر  ���� ا�2P, اداب و ��4�1  100ا/!ث و  220ط!�, و ط!���  A/0'�320 ا��2�� 9$

��0م �	�@��� ,اداب و �R!ت ,, 3I!@3 ر�ي .����4 , �"!$ �
J 31 D/!R�4$ �@0/!E 9$

2015.  

  :@��G �0ز@� أ�1اد ا��2�� $ ,4+���R ا�	�\  )5(��ول

��R��'�ارات  ا����4 ا��_0@�  ا��ا�  

 %31.25  100  ا�=;0ر

  %68.75  220  ا�/!ث

  %100  320  ا��	�0ع

  

�لC 9$ X+�  .�!��_� �31.25!��_� و /��4 ا�=;0ر  68.75ان /��4 ا�/!ث  /

  

  

  

  



 ����� ��	
 ا���� ا��ا��                                                                     ا���اءات ا���
 

  

  

  :@��G ا�1اد ا��2�� $ ,4+���R ا�2P,) 6(��ول  

  

,2P4, ا��_0@�  ا��2د  ا��ا�  

  50  160  أداب و ��4�1

  9.37  30  اداب و �R!ت

��0م �	�@���  28.12  90  

  12.5  40  ����4 و اB��!د

 =�$��ل ا�	�ول ان �!����2P� ��4 اداب و ��4�1 ان ��دا��C 9$ X+�ا ��160 ��4/

26.75 �_��!� Dدھ��أ$! ��0م �	�@��� ��دھD ,�!��_� �9.37���4 30واداب و �R!ت 

90 ��4��28.12,Dدھ��  .�!��_� �12���4 40ا$! �����4واB��!د 

  :ا������داة ا�
را�� أ

  .و ھ3 $"�!س ��	L-�!��, ا��D�2 : أداةا��را��

��E أ�2!دا�=ي )�J]$)20 أ�!��, ا��D�2 وھ0أداة $'0/� 9$ E ى!� ,�!��ت ا��?�� D��"�� 1"�ة

  L	�� ة��  .  beggsا

 D�2�!ن ا�!��, ا����0د ا��ول @��9 �0ز@� ���:  

  ا���0د  ا�`�!��,

3��  15  12  11  9  7  6   5  3  ا�4

  18  17  10  2  1  ا�2��:

  20  19  16  14  13  8  4  ا������3

  

��5 أ�1اد ا��2��: ط�@"� ا���اء �G+!ا�� ��B 9$ !رات��0ز@� ا��� D�.  

  : ا-�!��, ا�+�!*�� 



 ����� ��	
 ا���� ا��ا��                                                                     ا���اءات ا���
 

  :B��! 31 ھ=ا ا���� ��4!ب ;� 9$ 

�$ : �E�a�0 ا��4!�3  -G�2 $9 ا-�2!د ا�� �'� . 

-  �E�Gا�/��اف ا���2!ري �'� ��2 $9 ا-�2!د ا� 

 ��4!ب $2!$� ا�ر��!ط ;� ��2 $9 ا-�2!د : $2!$� ا�ر��!ط ����0ن  -

 ��4!ب $2!$� ا��G!ت ���@"� ا��	L*� ا������ �'� ا����!ن : $2!د�� ����$!ن ��اون   -

  :ا�b*!�6 ا��4'0$��@� ���"�!س ي 07ر�] ا-���7 

�1
! أ��ى ��L/	� وز$�*] درا�� ���"�!ء ا���ق و ا��G!ت ��"�!س ا�!��, ا�� D� D�2

��� �E�D�2 ا��3 G5 ا-�!��, ا���ا���6اج $2!$� ا��4!ق ا��ا5�C ��"�ات ا��"�!س 

 �/0'$ �����1د و �D $"!ر/� ا���!*. ا��3 �0�70ا  572@�?��
! ا��"�!س و ذ�d �!���6ام 

  .ا��
! ���!*. ا��را�!ت ا�4!�"� و 0T+� �B �"!را�! 31 ا���!*. 
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 ا�
	� ا�����

�� ا����� ا��

�����:  


	� ا����� -1��.  

� ا����� -2��� �����. 


	� أ���� ا�����  -3��. 

3-1- �� أو ط
ق ��������
	 �ت أ���� ا����� ��. 

�ت -3-2!
ا�����
	� أ���� ا����� ��.  

  $��ذج أ���� ا�����  -4

 .ا��,ا+* ا��()
ة &% ا�����  -5

.�.ص�-  
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�����:  

   �	
9
 ا����� +3 ا�� �ھ� ا���7� &% ��� ا�6 4، و�4 +3 ا�12* و0/ ����	


  +<=د �� 1,م ا�����، &1, ��9رة��=	* &% ا��2,ك أو &% ا��9
ة أو &% ا7داء،  أو�3 �?

 %& �1$,B��	 %��2=+,$�1 &% +���!� ا����,+�ت ا��	ق ا��% 
C,ن &% ا� ���	اد 
&E& Fو��

�1� ا��?�� �� �� ا��% 	,ا1G,$�1 و��  .ا�� ��* +/ ا��,ا�K واH�I�Jت ا�<

1 .���� ��  ا��

� +�B=ة �C6,ي ��L ا��=	  �B� �
(= +3 ا�����ت ھ, ���I دراك، ا��J�9ه، ا�$Jا (


0% 	�2=ل ��P L=و)F +3 �.ل & 3	,I� ا����� 
9��	 Q�R� د
وھRه ا����� ��� دا�* ا� 


 ا��2,ك?� %& *S��� %9� وا���
  .$���!F واT)�ر ا���

  ����J3 اI�	 H �6$أ H1,م ا����� إ �� �	= +3 ا����ر	ح ����ء ا�6 4 ا��=
�Kا =Kد و


	� واP= +3 ھRه ا����ر	� +� 	�%�� L��:  

  �	
% C� �C& 196�  )9:1996( ف+ 
أن ا����� 	<=ث �6=+� 	�,&
 &% ا�,�K ��6ص

 �K,ا ا��R9* ھK 3+ 3
 +3 و0/ +�?�	 F�,�� *�!� �B	
CY ا������ L�� 

ة �()S+ أو


 &% ا7داء ھ, +� 	(دي �6Y إ�L ا����6ج   .''����P =K �6=ث أنإ�L و0/ آ�
 �Y=ه وھRا ا���9


&F '' )6:1996(أ32P =�P ا���B$%  أ+�  �
 �]F9 دا�� &% &?� ���� F$�Y,�� د
ك ا� 

 3+ ���9
ة و�3I 	�2=ل ��7�Y Fداء أو ا��2,ك ا�Rي 	�=ر +3 ا� 
د، و	6]+ \P.	 H


 أداء ا� 
د1
ه &% �?]	 ���  .+��ر�� 

2 .���� ����� ا���	�:  

   
[�) ،�Gو
,	� دا�* ا��Y2011.12 ( 3��I<�ج &P وث=P Lإ� 
إ�L أن ا����� 	]

�س وا�����  ا���رG%ا�<%، و��
�G �3 ط
	^ ا��2,ك وا7داء Bوا� �]P.��� *9Bا����� 

3 أھ� ����� ا����� +� 	�%Y 3+و �`��2
ة ط,ال ا�<�ة +3 �.ل ا�� ��* +/ ا�9+:  
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1. ! .� � ��* ا� 
د +/ ا�9`�ا����� ���� �<=ث $�

2. �� �=ر	!��
ا� � .ا����� ���

3. �Y,a
+ 
�ت وا��9
ات ا��
Y,a� وا�?���&� ا��2, *�[� � .ا����� ���

4.  ���� $Jوا ��Bا�� 
ا����� ���� ��+�� +��=دة ا��[�ھ
 & %1��3�b ا��[�ھ

� وا��?,	��
� وا�<����GJوا �K.�7وا. 

5. cY��
ر ظ1,ره &%  ا����� �F9 دا�� وI�	 !� أن	ا��2,ك  %& 
92$� أي أن ا��?

 .ا��,ا�K ا����=دة


 �F9 دا�� &% ا��2,ك أو ا��9
ة  .6?� L�� ي,C6� � .).ث أ��Iل  و	��Rا����� ���

 .إ���2ب ��,ك أو �9
ة G=	=ة �

 .ا����% �3 ا��2,ك أو ا��9
ة �

 .ا���=	* &% ا��2,ك أو ا��9
ة �

3 .����� أ����� ا���:  

   3I�	3، وSP�9ف ا�.���Y ة ��1 و
��=دت ��
	 �ت أ���� ا����� ��Y=د ا���6ذج ا�� 2

6� ���ر	� أ���� ا����� ��L ا�6<, ا����%��:  


�ت أ����� ا���� %$����� أو ط�ق  �	�� .1���: 

   �CP ,Yف أ
�	)12:1996 ( �1$�Y ا����� �
ق ا�]��� ا��% 	��2=+�1 ''أ���Cا�

  ''����+* +/ ا����,+�ت أ)�6ء ���� ا�����ا7&
اد &% ا

   �6a �1&
�$�1 ) 41:1994(و�Y'' د

ق وا���7� ا�]��� ا��% 	=رك �1Y ا� Cا�

���% أو أ)�6ء �<���� �K,+ %& c$��  ''ا����,+�ت ا�� 
دة ا����,+�ت �,اء 

  ��,�
	B� ا��% 	��2=+�1 ا� 
د &% إدراك و+'': أ+� C�1 ا�$�Y �1&
� =B& �!���

  .''ا����,+�ت أ)�6ء ���� ا�����
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��� أ����� ا���� )����ا��'��ت .2�: 


&�1 +< ,ظ   �	 fP)9:1990 ( اد
�ت ا��% 	��2=+�1 ا7&!
ا���Jق وا
C�1 ا�$�Y

�% و����= ��L دوا&��1 +3 ا�������� �K,+ %& �6ول ا����,+�ت� %&.  

   Q�� �1&
�$�1 ط
	Schmeck '' �Bو�Y �2ق &% ا����+* +/ +<=دة��Y ��2=+�1 ا������	

� ا����� ��� F9�C�� ��� 

 ا�6[�Y � ا����� ا����� �Kت +3 �.ل +,ا�$�ا����,+�ت وا�9

F6+''  


	� أ���� ا����� ��!�,�� +3 ا���1رات��:  

   �� �1&
� fPkeefe  
2 � L�� =��2	 د
92$� �=ى ا�  cY�( %0
& 3	,I� �1$�Y

  )15:2002(. &�ط�� ا�=و�
ي(�� ����ت ا���

   �1&
� ��� �1$�Y .26�9�� وا���دات ا���2=ة '' Cدراك ا�J %& د
ط
	B� ا� 

 3� 

ف ا�6[�Y 
H+���صF�!���+ F وا��
F��G �����,+�ت و ا���1رات، ا��% �12

  )261:2005(ط
ق ا����� أو ا��<�,ى، 

3. �� :���ذج أ����� ا��


 ا�]
�Kوي   [	)20:1996(  �	
��L أن ھ�6ك h�Y ا���6ذج وا��C,رات ا�6[

f �=د وط9�� ھRه ا���7� أو P 3+ h�9�1 ا�b�Y 3� ����� %ا����� وا�� ����7

�L�� �1 ا�6<, ا����%���3 I�	 %�1 وا������اد &% 

ق ا��% 	 �1�b و	��1�9 ا7&Cا�:  

  :��kolb,ذج %,�� : أو+


ون   �T�6$% وIى ا�
� ا����� �B,م  أن) 24:1992(	��� 
2 �� �Gو0/ $�,ذ ��,�

 %& *S��	 3، ا��9= ا7ول	=�Y 
��L أ��س $[
	� ا����� ا��!
	9% و	
ى &F أن ا����� 	�9

إدراك ا����,+�ت، وا��9= ا� %$�S	��S* &% +���!� ا����,+�ت و+3 ����� ھRا ا�6,ع +3 
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���� +��* أ���F ا��9
ة و����  ا����� أ$F أ&b* أ$,اع ا����� �����!� ا����,+�ت، وھ,

� ا� 
د I� L�� *��� �I��ا�9`+/ د	�6+����+ *Pا
+ /Y&% أر ��	ا Rوأن ھ ،: 

 :ا���0ة ا�.-��  .أ 

   � وا�6��Hءو��6% أن ط
	B� إدراك و+���!� ا����,+�ت +69� ��L ا��9
ة ا�<2

 3+ *b&,ن أ����	ء H)وأن ھ ،FY ون
6��Y 4 &�1 	���!,ن +� 	
و$F أو 	F$,��2 أو 	]�

 �	=B6ا� Q�R���� أ�1$ 	�2 =ون +K�6+ 3]��1 +/ ز+.��1 و ،��S+7�1 اG�+R$ل إ.� ��Gا
ا�


ون أن ا���7� ا�6[
	� &% ا����� 	 �16I3 و�	
�Tا ,>$ %����Gا FG,� وھ, ذو �Gا���ر

��=	�� ا��� �.  

 :ا���345 ا��$2���  .ب 

   �f 	���= ا7&
اد &% إدراك و+���!� ا����,+�ت ��L ا���+* وا��,0,�P


ص� & �1� k� ا��% ���* +,�K ا����� و	 �b,ن ا��,ا�K ا�����>� %& �$�وا��.P[� ا���

�م Y=ور ا��.P\ ا��,0,�% و	���=ون ��L ا��K�6]� و	��2,ن C$J�Y,اء و	<��جBء  ا�H)ھ

�Gا���ر 
� أدا��1 و&^ ا����	B�� ا������,ن.  

 :ا��
�ھ�� ا��'�دة  .ج 


 ا��!
د و	���= ا7&
اد &% إدراك و+���!� ا����,+�ت   I ا����� وا�� �K,+ *�>�

 3P %& ء��lون ��L ا�6[
	�ت وا��<�* ا��6[� وا��,FG $<, ا�7
وا��B,	� ا��BC6% و	

� +/ ا�
+,ز وا�7�ء & �1	I,ن �,�11G $<, ا���7ص �0Iا�� Lن إ�,���� أ�1$ 	� ،� 

%�� ا��% �()
 ��L ا�6[
	� وا��<�* ا��6[�  .	����,ن I[Y* أ&b* +3 ا�<�Hت ا����

 :ا��'��� ا�
�ل  .د 

9^ ا����%   Cا����� +3 �.ل ا�� �K,�� ا� ��ل �	
و	���= ا7&
اد ھL�� �6 ا��!


اك &% ا���7ل ا��Jر وا�I&E� وا�!����ت ،��,ن إ�L ��=ر��	 H 3 وھ�J$!�ز ��* +�
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 ^9Cن ا��,�b 	ا���* و ,>$ n[6ا� FG,���Y �2,ن�	 H 3Iو� �	
ا��<�0
ات ا�6[

��S+7ج &% ا�+R$Jوا.  

  :ا;��,ب ا��:�ر)�. 2-1

   ��C�� %ت ا��.I[وا�� �Kا��,ا *P L�� �1�ر=BY ا ا��7,بRأص<�ب ھ lو	��

وھ(Hء ا7&
اد &% ا���دة ��ط ,ن 92$� و	 �b,ن ا����+* +/ ا�7�ء إذا +� إY�G� واP=ة، 

 ��9Cا����� &% ا���,م ا� Lن إ�,�B� و	�bھ� واھ���+�1 &% ا���دة ا�
K,ر$,ا 	?

�  .وا�61=�

  :ا;��,ب ا�����0ي. 2-2

  �� و�+�Q�R و	��l أص<�ب ھRا ا��7,ب ����Y=ام ا��9
ات ا�<2� وا��.P\ ا��

� ا�,ا��� ورؤ	� ا��,ا�K +3 زوا	� �=	=ة و	(دون أ&b* ا��,ا�K ا������ �اھ���+��B�1 ا��

ا��% ����C إ$��ج أ&�Iر �=	=ة و��Yص� +,ا�K ا�,ص� ا�Rھ6%، و	��1,ن Y=را�� ا���,م 

$�2$� وا� 6,نJا.  

2-3 .�(�   :ا;��,ب ا=���

   �l أص<�ب ھRا ا��7,ب ����Y=ام ا�� �ھ��	 Q�R�� و�+�ا��!
دة وا��.P[� ا��


ا�% و	9�,�2,ن ا��.P[�ت B��Jل اH=��Jا �$�G Lإ� �	
K=ر�L�� �1 و0/ $��ذج $[

9^ ا����% ��I&Eر و	��,ن C���Y ��1,ن	 Hو ��+�I�+ وا����,+�ت ا�����9=ة &% ص,ر

0�ت�	
  .������ &% ا���,م وا�

4-2 .�
  :ا;��,ب ا��<�

ھRا ا��7,ب ����Y=ام ا��9
ات ا�<2� وا��!
	� ا� ��ل وK=ر��1 و	��lون أص<�ب   

 ^	
R ا��nC وا��!�رب واJ$=+�ج &% ا��9
ات ا�!=	=ة وP* ا��]I.ت �3 ط 6� L��

3	
�Tت ا�+,��+ L�� 3	=���+ �Cا��<�و�� وا��.  
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  :��,ذج )�'@: ?����


ى   	''l!Y ''Beygs 6� ��16+ *I� ا����� �و '' دا&/''�
	3 وG,د ).)� أ���

''�!��16 إ�L أ��,ب ا����� وأc&�0 '' ا��
ا�Y د�>�J(دي ا	ن''و��	
�أن ) 163:2003('' 

''l!Y ''%ھ ������ �f ا��p�6 ).)� أ���P ا ا��6,ذجRل ھ,P ة
S�
ى درا��ت Gأ:  

 :ا;��,ب ا�-A.�  .أ 

أ�
ى، أھ��1  ھRا ا��7,ب 	
ون أن ا����� ا��=ر�% ھ, ط
	�a ,>$ �1B	�تأص<�ب   

ا�<�,ل ��L وظ � وھ=&�1 ا���7% ھ, إ$!�ز +��9�Cت ا��<�,ى ا�=را�% +3 �.ل 


�Rا�< \ وا��.  

 :ا;��,ب ا���B  .ب 

   L�� رة=B,ن وا�����وا� �1 ���  �و	��l أص<�ب ھRا ا��7,ب ��Y=ا&�� ا�=ا��

�
 وا��<�* وا����� و	��1,ن ����Yدة ا�=را�� و&�1�1 وا����1Y و�=	�1 اھ���+�ت ا�� 2

  .�Gدة $<, ا�=را��

 : ا;��,ب ا��.	���  .ج 

l ھRا ا��7,ب ��L ا�<�,ل ��L أ��L ا�=ر�Gت L��7 +�1� ا�=را��   �
و	��6 �

=ة و�6[� ا�,cK وا�!1=G ���1 ا���1رات درا�.�+�Y ونl  .و	��

  ��Mc carthy,ذج  2<�ر?� : ?����


ة   Iا� % �$ �	

	� ا����� ا��!
	9%، و$[]$ L�� ا ا��6,ذجRھ %& %�
�ا��6= +�

 c�0ھ6%، ووRا� n�6ا� �	
� و$[a�+=3ا�	=�Y L�� =���	 يR�1 ا�Gذ,�$ Q�RY:  


 ا��!
	=ي :ا=دراك .1I ا�� *Y�B+ ��,2>ة ا��
 .ا��9

2. �'��� :ا���+� .ا��!
	� ا�Y�B+ n[6* ا��.P[� ا��

 ,ن ��� أن ا�����  b	 %....... �,ن�	ا ا��6,ذج +� Rا����� &% ھ ����7:  
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 :ا����� ا������  .أ 

   �&
9
�F، 	<��ج دو+� ����Y *+�	f>9 �3 ا��]�ر�� ا�]���، و	� ��* G=	� و 	�

�+�%، &1, 	���/ 	�<=ث � *I[Y �1!���	و %$�� *I[Y 9* ا����,+�تB�2	 ،F����	 ��+ ا� ��=ة

 p+3 د� f>9	*، و�� �	اتوRات ا�
9
ات ا��=ر�� +/ �9�.  

 :ا����� ا��.����  .ب 


 +3 �.ل  ا������ ا��<��% 	f>9 �3 ا�<��B^ وا����,+�ت و	]I* ا�I&7ر  I 	و

 %�+�� *I[Y �1$,!���	و �	=	
!� �B	
CY ن ا����,+�ت,�ا�� �ھ� ا��!
دة و	9B�2* ا��<�

 *
 Y���+ *I[Y/و	��,ن إ�L ا��  وا�I&7روھ� 	B=رون �. +3 ا�� �صI.  

 :ا����� ا��AD:�  .ج 

� و	���� +3 �.ل ا� �	�* إ  �Kا�,ا L�, L�� =���	 ،ت�	
9^ ا�6[C�و �	
ل وا��!

 �+ ^9C� � � �&
ا����,+�ت +3 �.ل ا��!
	� ا�n[6 وا�����!� ا��!
دة، 	<��ج ���

F����.  

 :ا����� ا����2�D<�  .د 

 ،�	
� و&<� 	���� +3 �.ل اI��J]�ف، 	<� ا��!Cو�� وا���>���Y ������ =��2+ ,وھ

�ت +�S+ �6* ا���=	* وا��?�+
ة واYJ=اع، �(ا�F ا�Rي !�، 	��2=م ا��
ا���� FYر�!�


FP أ)�6ء ����F ھ,C	 :=	=!<�4 ������  ا��	ذا إذا ؟ �+.  

�  Entustel :��,ذج أ��,���: را)

3 أ���� ���� ا� 
د و+�2,ى $,ا�p ا�����،   Y �K.أ��س ا�� L�� ا ا��6,ذجRم ھ,B	

 �6�+ ���� �f 	<�,ي ھRا ا��6,ذج ).ث �,�1Gت �
�Y n9=وا&/ +��� � و	p�6 ��16 أ���P
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	��2=+�1 ا� 
د &% +,ا�K ا����� ا����� � أ)�6ء ���� ����F و	(دي إ�L +�2,	�ت +��� � 

�1 ��.  

  :;��,ب ا���Bا. 1-1

   FY�[وا���=ام ا�� L63 ا���� f>9�1 &% ا��ر=BY ا ا��7,بRأص<�ب ھ lو	��

 %& 3�,ن إ�L ا���=ام ا7د�� وا�9
اھ�	 ،��+�I�+ رة,�Y ر�I&7وا����)* &% وص� ا

�1����.  

1-2 .�.A-ا;��,ب ا�:  

<� ا��<=دة 	���= ا������,ن &% درا��L�� �1 ا������ت ا�,ا0<� وا���6ھp ا�,ا0  

.� � ^��B>ا� Lا�,ص,ل إ� %& %BC6وا�< \ وا��7,ب ا��.  

  :ا;��,ب ا=���ا��'�. 1-3

   ,>$ �� أو�Kت ا���=ا+�1 ��=روس وا�!�ھ���1 ا�9�2]6� L�� 3	در�Bا� 
a lI	و

 L�� <�و�,ن دا��� ا�<�,ل	و ،nB& ض ا�6!�ح
?Y ������ �G�1 ا���ر�ا�=را��، ودا&�

 h�Yا����� �K,+ %& ات +3 ا�����
  .ا����<�ت وا��(�

�-2��  :��,ذج أو�@و��و�@: 


ت زھ� ز	�,ن   ��Kم �sY=اد $�,ذج ��<=	=  ''Wens Bormes'': أن ) 25:2002(ذ

�2K f أ���� ا����� إH ).)� أ���� وھ% 1982أ���� ا����� &% ��م P:  

  :أ��,ب ا���� ا���و��. 1

  ���Cا� ^B>	 F
ه +3 ا�9�C� و&a /+ ك
  .ھ=&F +3 �.ل ا���* ا��]�

2 .�-E�Dا�� ��  :أ��,ب ا��

^ ا�����  B>� %& 3	
�Tا *[& ���P %& nB& F&=ھ ^B>� ���Cا� /C�2	 F  .و&
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  :أ��,ب ا���� ا�
�دي


ون  �Tا FBB>	 ��� 
  .و& F	B>^ ا����C ھ=&K �2P F=را�F ا� 
د	� h?Y ا�6[


�ود��,ذج ھ�D و2: ��د���  


ة   I& ود
�,��''�B= ط,ر ھ6% و+�  '' ��� *Pا
+ ��Yح أر
�Kأ$��ط ا����� وا %&


�P� إ�L ا��% ���1 وھRه ا��
اP* ھ%+ *�f �(دي >Y ��2�2�+ �B	
CY:  

1 .FGDا�:  

   ،=	=G *I� 2,ن�>�+ *B=ة وھ� +� �<,ا ا��	ات ا�!=
	 b* ا���7ص ا�C[6,ن ا��9

 L�� ونl�
,ن 	����Gل أ$ �12وھ� ا,P �C[$7ا *�.  

  :ا��2$��. 2

   ،

 &% ا�7�ء +3 �* و�1Gت ا�6[I ا�� %& F�Kو R��	 b* ا�]�� ا���+�% أن 	

 3� Fرا��=Y م,B	 يR3 +3 ا����,+�ت �3 ا��,0,ع ا�I�+ د=� 
9���� أ$ F	 �G *b/ أ

 ��+ ،�!
	9K 3* ا����6ج ا��6�Tا 

اءة وا����Jع إ�L و�1Gت $[Bا� ^	

اء طB6% ا���	


I ا�� %B  .وcK ط,	* 9K* ا��6��Jج، وھ� ��

3 .���  :ا�

� ا���* ��� أ �1$	 �b,ن    �2��,ن �3 	3 &�. &�1 	 b* ا����,ن أن 	I,$,ا ���

 *P ن,�b 	=ة و	ت ا�!=�	ا��<= Lن إ�,�
 +3 ا�����Jع إ�L ا�6[
	�، و	�S�ا�9=ء ����Y* أ


اراتBت وو0/ ا�.I[ا��.  

(���  :��,ذج E��ر: 
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   F>&.ط 

ى أن ا7&
اد �.ل $�,ھ� 	B,+,ن �69Yء '' &�=ر''إ�L أن ) 31:2009(أ0	

+��ر&�1 و�9
ا��1، و	C,رون +1
ا��2P �1 ط
ا�^ ���� �����L +/ أ$��ط �����1 ا���2=ة 

�1	=�.  

  :وK= ��* ھRا ا��6,ذج أر�Y� أ��Yد ھ%  

وK= ) ا����I+* -ا�����Y/ (، )ا����+* -�n[6 ا(، )ا���2% - ا��9
ي (، )ا�<=�% - ا�<%2 (

�L�� k9 ا�6<, ا����% F�=�2005 &% ��م �:  

  :ا�FGD ا��2$��. 1

   n[$ ء%� *�� ^	
* ا������ ا�n[6 إ�L &�1 ا���,+� �3 ط�	 fP *S+ �1�+


 &% ا����,+�، I ا�� %�+� ��6	 b* ا������ ا��Y ،^	ا���* &% ر *b 	  ,�1، وھB9C� 1=وءY


ده �Y *ا��� Lا��,دة إ� Lإ� *  .و	�

2 .��5:  :ا�.-�س ا�


ق   CY ت.I[ا�� *Pاءات و
GJوا ^��B>ا������ ا�<2% $<, ا� FG,� ن,I	 fP

=Bت وا���tG� ا�� �>	 Hو ،�+��� ��Y�(.  

3 .�3
  :ا�0	�ي ا��


ض ا��9
ي ����دة ا���
و0�   ����Y ي ا�����
 f	 b* ا������ ا��9P)ص,ر ،

 ��6	 b* ا������ ا�� [% وا�Y��I%) أ��Iل، �
ا�n، أ&.مY.  

  :ا����)� وا��<�2��. 4

* ا������ ا�����Y% إ�L ا�<�,ل ��L ا� C� %& �1,ات، و�* �C,ة ��9/    �	 fP


ة، 9�
ات B& ا����� +3 �.ل Lإ� %�+�Iا������ ا�� *�	 ��6Y �1� �BY�2ة ا�,Cا�� �BC6+

2
��، �3I +3 ا���� و	 �1 ا����,+� Y ة=Bا��� ��I[ا�� *P /C�2	و ،�
	B� �],ا�CY

Qذ� *�& ��
ح � F��.    
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�D2�? :I1989: ��,ذج دن دن و)�ا� Dunn Dunn Price 

 ) *b 9= ا�� L�,+11:1998 ( �� أ���B9� �P .S�+ 4	ر�Yأن $�,ذج دن دن و


ة 
ة ������ و��I,ن ذ�ا����� ھRه أ���� +3 � �.ت ا����� ا����� وا�Rي 	�= Y<^ ذ�

 3+ ��,�!+ �16+ *� �b� ات
Sن ا��6,ذج +3 ��4 +!�,��ت +3 ا��,I�	 ،fP

  :ا���6ص
 ھ%

�  �`
ات ا�9Sارة(ا��
 ).ا�,ت، ا��0J�، درG� ا�<

�  �
ات ا�,G=ا$Sا��)�
ة، ا��2(و��، ا�69Y�Sا�� ،�� ).ا�=ا&

�  �����GJات ا
Sدي(ا��
 ).، ا����� +3 ا7ص=�Kء، ا����� +/ ا��9Iرا����� ا� 

�  �B	

ات ا� Sا��)��
�، ا���Cم، ا�,cK، ا�<� ).ا���7� اJدرا

�  �
ات ا�2 6Sا��)%� ).ا���7� ا�]�,��، ا��<�

��  :ا�,ا�2 ا��K?�ة �E ا��

   �
 أ���(�  :ا��Y �9�C=ة �,ا+* +�16��

1.  ،��I[ا� �	

ات +S* ا��,ت، ا�9`� ا��=ر�� أو ا�7()+ 3+ F	,>� �+ة، و
ا����9

 � .إ�u... ا�<
ارة، ا����


ة و�����  .2Y�S+و �ا�2PJس ا� 
دي و+� 	
�FY n9 +3 دوا&/ و+2(و��ت ���


د	� أ�
ى& �2 $. 


ان  .3K7ا /+ *�� ��� �G�>% أو ا��اRا� *+����<�G� إ�L ا�� *�� ��� �����GJت ا�G�>ا�

h�Y /+ 36(Jأو ا. 

�� ا� .4
����� ا�!�2� +K *S,ة ا�!�2، ا�,cK ا�n[6 +3 ا�6,م، ا�B=رة ��L ا�<

 .واJ$!�ز، ا�<�G� إ�L ا���Cم وا�]
ب

5.  L�� رة=B3 وا�	
�Tا �ا�<�J �Gظ�1ر ا�B,ى ا�]��� +S* ا�B=رة ��L ا����� و���

 3	
�Hء وإ&�دة ا�Cان، ... (ا��=�P26:1985.(  
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 الفصل األول   مدخل الى الدراسة

 

 

  ا	��� ا�ول


�� ا	� ا	را��  

  .����� ا��
	 و ���ؤ����-1

  �����ت ا��را�� -2

�ع-4���  دوا�  ا����ر ا�

  .أھ�اف ا��را�� -3

  .أھ��� ا��را�� -4

  %�ود ا��را�� -5


�ت ا��را��-6�&'�  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول   مدخل الى الدراسة

 

 

1 . 
  :ا	��� و���ؤ��������

   ����(��) *��+� ا�,���/. ا�-����ت ا����&� ا�� 0�-��)�م +��� ا�,43 ��3�م أ���ب ا��)

0�-��/�9 �* ا�,��(� إ�7 �&�(� ���ات �-����� �6(�ة  ا�� *�أ>,�ء ��3+�9 �  وا:. ا��-�0 وا�

�(��) �=)�&> 0�-���� أ���ب ا�-) ��> ،*��-��-�0 ا����� ا�&��D �* إدراك ��Bف إ�A(� 7ون ا�

���ت أ>,�ء +���� ا��-�0 و+��9 �0 إ�-��ا��) .�> ���-��ث �
��6اء ا�-�(� �F ا�� G����+D ا�

 Fھ��Hث �* ا��
��G ؟ و(��F �',�.  ھGه ا����
��O ا���3* وا�M�N*  اLولو(�-�0 ا��(���A +�7 ا�

����ن و�P7 ا�+ G��Q���R�Hت ا��� *�
��O ا����=�(�4 ا��-�0، و<�ن ھGا ا�H�Pه (���A +�7 ا�

�+� وا��)�ا�� �* �-��� أھ0 اD����L ا��* (���B3 ا��G��Q �* درا���0 و�F ھGا �S �N>أ

�����SPح ا�&� U�&,�  :ا�

�  �=��س   -��) Oھ''AH�R '' F� �,�+ ت ��ى��ذات /�ق و> �)������� Z[�'(R 0�-�D����L ا�

\���R ي�M�< �N��N�ا��,� ا G��Q0 ؟�M�  

  :و(,�رج ��F ھGه ا��SP��� أ�^�� ��+�� -

��� �=��س  .1�) Oھ''AH�R ''���)�ام D����L ا��-�0 در�6 �=���R ا�'�ق F� � ق���Pق ا�/

 �N��N�ا��,� ا G��Q� * ��ى��يا��ا�M�< 0 ؟M�\���R 

�=��س  .2� ����) Oھ''AH�R '' ام�(���R ت��N�ا�'�ق وا F� ���ا��D����L �[AH در�6 �=�

�ي ؟ا�,'��3 M�< �N��N�ا��,� ا G��Q� ى�� 

3.  Oھ.��(�  ��\���\�0M و�=� ���R ي�M�<  �N��N�ا��,� ا ��ى ط��� ��B3�أ����D ا��-�0 ا�

 4,H�ث(ا�Mر، إ� ؟) ذ<

  

4.  Oھ.��(�  ��\��\�0M و�=� ���R ي�M�<  �N��N�ا��,� ا ��ى ط��� ��B3�أ����D ا��-�0 ا�

 D-��م(ا� )أدب، +�
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2. 
��ت ا	را�� !:  

 
���
 ا	 "�  :ا	� �

�=��س  .1� ����)''AH�R '' �,��ا G��Q�D����L ا��-�0 در�6 �=���� �F ا�'�ق وا�N��ت ��ى ا�

0M�\���R ي�M�< �N��N�ا. 


�  :ا	� ���ت ا	� #

�=��س  �� ����)''AH�R '' ام�(���R ت��N�ا F� ���ا��AH]� ا�,'D����L ��3 ا��-�0 در�6 �=�

��Q� 0��ىM�\��ي ��M�< �N��N�ا��,� ا G. 

�  4,H�ا ��\���ي و�=� �M�< �N��N�ا��,� ا ��ى ط��� ��B3�ذ<�، (�)��. أ����D ا��-�0 ا�

 ).إ�Mث

�  D-��ا ��\���\�0M و�=� ���R ي�M�< �N��N�ا��,� ا G��Q� ��0 ��ى ط��-���. أ����D ا�(�

  ).أدب، +��م(

 :دوا!) ا�'��ر ا	&%�%ع.  3

 :ا����ر ھGه ا��را�� �F أO6 ا��-�ف +���7�F دوا�   -

�ي*M�N�0 ا��-���� ا����B3 ��ى ط��� ا��-�  , اD����L ا�

�(�ا��-�ف +�7 * M�N�ا ��%�� .ا��3وق �* أ����D ا��-�0 ا���]�ة ��ى طQب ا�

4. 
  :أھاف ا	را�

��(� �F ا ���D����L ا��-�AH�R '' 0''�'�ق وا�N��ت ��=��س �-��� ا�)'�]Z ا����

����B3� �6ي ودر�M�< �N��N�ا��,� ا G��Q� 0 ��ى�-�  .و��+���Z�(�� *� 9 أ����D ا�

� Q� ف �O�B3 ا��D����L G��Q ا��-�O-��� ��ى ا�

5 .

 ا	را��  :أھ&

1. 0M�\���R ي�M�< ��N�ا��,� ا G��Q� ى�� ��B3� .ا���. +F أ����D ا��-�0 ا�
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2.  0�-���F �* ا����ر أ����D ا��-�������3+�ة ا�(� .ا��,���� �&Qب ا��-D ا�

3. �3��(���0 ا��-� D��أ�� F� G��Q��� ����'
��(�ت ا������R a�,� .ا�

6. 
  :��-���ت ا	را�

��Saات  :أ��	�0 ا	'/�. �> ��,� O�-� *��+� �F ا����<��ت ا��-���� وا���6ا��M ا��H� *ھ

D��&�ا �R�H��� �M��� �����3 إدراك و�O+�3 ا�R�<. 

� �b(�ت  :ا	�-�2ا���%ب  ��M �=)�&�ا ��-�0 ا���ر�* ھ��ب ا�Gي (�ى أن ا���Lا �ھ

�>G��� +�7 ا�
c3 وا���ل +�7 وظ��3، (-'
 .أ��ى أھ��� ا�

� 3��ب �R��ا�-�� ا��ا���� :ا���%ب ا	/&��Lا اGھ A����ه، وا�=�رة   (��-� ��� *=�=
وا�0�3 ا�

O��
� .+�7 ا�����3 وا�

� 2���� ھ� اL :ا���%ب ا	'���� O6L أ+�7 ا��ر�6ت G�7 أ�+ Z,) يG�ب ا���

 .ا��را��

� 
4 '�%���دهھ* د�]O إ%'�]�� �-�� +F ��ى 6�دة ود:� ا��=��س و  :ا	��6"5 ا	�,R. 

���ر  :ا	7��ت ��P9 (-&* اMe� ق وا��:� �* ا�=��س���Pا ��� و���=�� �* %���  �=�(�اتھR�<

 .���ار +���� ا�=��س

���ر ����� ا��-�,� وا�N=� �* ھGا (='� �R�'�ق  :ا	�ق ��Pل ����3 در�6 ا���:�رة إ%

���3����ر و:�رة ا��Pدر�6 ا F� f�GR gR�) ����ر وھ�Pر /�ق ا�=R ،���3�  .ا�

7.
9ود ا	را�:  

F� O>د�
�ء �� *� *��
��]h ا��
	 ا�M 0��-� F��):  

  .�����D ا��-�AH�R" 0"أداة ا��را�� و ھ* �=��س -1

2- U=
���(� ا�'�ق و ا�N��تا���  .�F ا�
'�]Z ا����

3-����(� �i:��م اLد��R و ا�-�M�N�ا ��ط� F� �+��H� j�� *�  .+�,� ا��را�� ا�
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  ا�	�� ا�����

��������	
 ا����
  ا

 �����:  

  ا
��ق : أو� 

 ����� ا
��ق -1

 أ��اع ا
��ق -2

  . ا
��ق ا
 �ھ�ي -2-1

  .#�ق ا
�"��ن  -2-2

 ا
��ا�- ا
�, �+*� ()' #�ق ا�&�%�ر -3

 ���  ا
/%�ت : *�

 ����� ا
/%�ت  -1

 ا
/%�ت أ��اع -2

  .*%�ت ا0&�%�ر -2-1

 .ا
��ا�- ا
�+*�ة ()' ا
/%�ت  -3

 �#2&.  
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���:  

 ا
	�������� �@ أھ? أداوت ا
=��س ا
;:	, وا
���7ي وذ
8 67	�ب 34�#   ����
���%� ا

 ����

8 ���%� ا
��ق وا
/%�ت �@ اA
�	�C�E �@ �����3 ()' ا
�C��D، و ��F 3��%*و

 GHا�
  .���Jھ� J, ا0&�%�رات وا
�=���I ا
;:	��ا
	�������� ا

  :����� ا������ ا����������

   ��J�)) ،,�ا
�+�Mات ا�����L0 ا
�	����H وا
��K=� �@  أ���()' ) 2013ا
��6ا

 @) �K�
 ،@��� C4وا NJو �����L0وا ��%��D�
إ&"�ع �=��س ���@ 
	)	)� �@ ا�H0اءات ا

�=�
  .�س وا
�اC4، وھ�ف ا
=��س��اL, ا
=�ة وا
"�� 2F ,J �@ ا

و���/- ا
��ق وا
/%�ت و� �ا Sھ����� ()' ا(�%�رھ� ا
�Kط�ن ا
�ا�J�� GHھ��  J, أداة   

,(� ���J ��
  :ا
=��س J	�ف ��? �;�و

�  :ا��
ق: أو

   ?��=� 3����%� ا
��ق �@ ا
�Kوط ا
"�ور�� ا
�ا�J�� GHھ� J, أي إ&�%�ر، و���ف ()' أ

 -�
�
2
3 ا& @� -��M2
ز��@ 0*%�ت F:��� و����2 وA�7ا ا
��;' ا
��دي وا
�%�ر ا
; �ي ا

 �

��ق ��G(E #�ق ا0&�%�ر Sد ';�� U	7ا0&�%�ر، وأ �Hل �%;, ()' در���Wل ا�L ��J�F


=��س و���)� �	����ت #�ق ا0&�%�ر  CXا0&�%�ر �� و I�=� ��4ا��7  �%��ا�&�%�ر أن�

�
  ).������179:2012، (:� ا
�, ���ف إ
' ��W��4 وا���7دھ� �@ �=��� �)8 ا

   �FAي(و����E
ھ� أداة ��4س #�دJ1985 '' �4, ������  ورد����� 
)��ق L	G �� ) ا

�7
�ر�H ا
�, ���ن ا�H��;�W0ت ا
�%;�� ()��� وذات د�
� و���Jة''.   

  :أ �اع ا��
ق: !� ��

  :ا��
ق ا�%�ھ�ي. 1

ھ� ا
��ق ا
Aي ��ل ()' �� �%�وا أن ا0&�%�ر �=�	3 ظ�ھ��� و
�I �� �=�	3 ا0&�%�ر   

 ��K� ��F ،-�:
أن ا
��ق ا
 �ھ�ي ���K إ
' ا
��:�� ا
�, ��7 أن ا0&�%�ر ) 1998(�دة، (�7
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)\�ض ا
Aي وCX �@ اH)3، وأن �%�وا ا0&�%�ر �=%�� 
�ى ا
�:�6#�@ وأن ا0&�%�ر  GW�;�

4 ,J ,;����6ت اأ��
 ,��%�
6 ا:
&�%�ر ��0س �� �%�وا 3W��4، و��"[ ھAا ا
;�ع �@ ا
��ق �7

�=7�E�
�%�@ ھAا ا
Aي �%�وا �7
�ظ�:� ا
��اد J ،��W��4^ذا ا��4ب  و����J �� �%�وا وأ��� �=�	3 *? ا

��6EW ن ا0&�%�ر #�د�4 ظ�ھ��� أو�F ا0*;�ن.  

�ن. 2'
ق ا�(:  

6 �"��ن أو   J 37 ��=ض ����6 �� إذ��\
��  ا���6ى ا0&�%�ر ��6J د�4=� �;� �� 


���ان ا
���Xع ا
�راW, ا
Aي �=�	3 أي �6)�- ��اد ا0&�%�ر  �(*��� �;�) '() -��Mن ا�F

وJ=�ا�3 
����6 ا
�ظ��� وا
�Dا�G وا
�	����ت ا
��/)� 3�J إ
' ا0&�%�ر GD� _�L ،-�F أن ���ن 

�
��ت ا��� C��D
�=�م �7	[ ا
��Dل ا
	)�F, ا
�E)�ب 3W��4 ا
�=��س ��/2  ?* ،��H 2�/�� ��6ى

  ).134:1999ا
 �ھ�، . (
�ى ا�JSاد

3 .)*+ ,-��  :ا��
ق ا�

2
�� �=��� ��ى �4ر��� (''  & @� ����a7داء �NL  ا
�;%+)' ���%U ھAا ا
;�ع S�7دوات ا
Aي 

و#�ق �2ز�, و����� (- ����- أو �	�=%),، و�;=	? ھAا ا
;�ع �@ ا
��ق إ
' #�ق �;%+ي 

 @�)�;
  ).2000(2م، (إر�%�ط �W��7ن 
�=��� ����- ا
��ق 2F ,J ا

  :ا��
ق ا��/-.ي. أ

   �FA�) ،���6M43:1998 ( ي+%;�

��J 3, ''أن ا
��ق ا��Jھ� (%�رة (@ �4رة �=��س �� و

���J �;��� �D, ا
�	�=%-، وذ
8 ا(���دا ()' ا
�=�ر�� �7@ در�Hت  +%;�
ا
�:J @�#�6, ا
�=��س ا


):�د أي أ�3  ء
cدا) �86(ودرJ ?���H, �=��س آ&�  NL2

)�;%+ و�H �=��س ���� ا���Wا�3  أوا

 ����D
�7 @�
�%=�
a7داء �NL �/- ا&�%�ر ا
=%�ل J, ا
����D وذاك ����Wا�J 3, ����6 ا
2Eب ا

�;� ?* ����D
���D� '() N%E� 3(� �@ ا
2Eب 4%- د&�
�? ا^J �6ث� _�L ��;ة ز���J � 


�+�ء ا
2Eب، ��7ھ�  ,�Fا��
��6- ()' ا
��� ا ?* ����D
ا
	)�ك ا
��;%a و
��@ ا
;�Dح J, ا

�6	G ����- ا0ر�%�ط 
%���Wن �7@ ا
�ر��H@ و���ن ھAه ا
=��� ھ, ����- ا
��ق ا
�;%+ي.  
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  :ا��
ق ا��3ز�1. ب

   ,�
��;, ا
��K (@ ا
��42 �7@ ا0&�%�ر ا
��اد ا���Wج #�34 و�+�Mات ا
�86 ا

 �%��=� i4�
�:I ا ,J ���() -�6� ?�;) �;��
 �J��� �%(E
E�� 3�:J' ا0&�%�ر 
���D(� �@ ا

 ,J م���	�
�6
� ���ن ا
�86 ا
�@  #�ق ا0&�%�رات ��7��ت أ&�ى �=��?��)���ت وJ, ھAه ا

:� ,J i��H �:�
��ت ا��%
�:	�� و�4 ���ن ھAه ا �)��D�
I ا
�i4 ا
Aي أ�Hي 3�J إ&�%�ر ()' ا

2/� : ,J ?ا�����Wط:�ل واSء ا�FA
 @�Wر��
  .#�ق إ&�%�ر ا
�FAء �=��?�=�ر��ت ا

�;� Jأن ھAا ا
��ق � ���)� F/��ا (@ ا
��ق ا
�;%+ي إ� '') 2000(2م، (��F ��ى   �F ,

=�
  ).�86(آ&�  ��س �7ر�Hت �=��س�=�رن در�Hت ا�JSاد ()' ا

  :ا��
ق ا����14

�G ا0&�%�ر ا
�E)�ب   �D7 ��Hر��
���/- ھAه ا
J �=��E, ا&�%�ر ���D(� �@ ا
���6ت ا


�Aه ا
���D(� �@ ا0&�%�رات، و�@  ��;�%
ا
�N=6 �@ #�34، و�@ *? L	�ب ����2ت ا0ر�%�ط ا

�F C%K- إ&�%�ر �7
���- ا
��م وا
��ا�- *? �6)�- ا
����2ت ا0ر�%�ط�� 
)�#�ل إ
' �=�ار 

H ��;�7 �F��K�
����، و��ل �=�ار �F C%K- ا0&�%�ر �7
���- ا
��م ()' 34�# �7
;	%� اS&�ى ا

-���

�=��س ھAا ا.  


� a7ن ا
�6)�- ا
���), (�)�� ر��F ���() -%=� � ��X/��ا �@   �=� N7�	
وا���Kت J, ا

@�Wار�
�i &):��3 ا
�)��� J, ا
	���j N7 ر��J  ���() -%=� � ،��X, ()? ا
;:I و&�#� �@ ا�F

  ).2006ا
	�� أ�7 ھ�J) ،?M, ()? ا
;:I  ا
�ارF@�W/��ا 

  :ط�ق ��5ب ا��
ق

  :ھ;�ك ط�ق (���ة 
6	�ب ا
��ق �;��  

1.  �����Wوا �)��M ق�E
ط��=� L	�ب ا
��ق �EW�7 ��)���ت ا0ر�%�ط وھ, �@ أF/� ا

 .L ,J	�ب ا
��ق

ا
:�ق �7@ ا
����EWت وا
�=�ر�7ت ا
:���4 و���J �;=	? ا0&�%�ر إ
' 4	��@ أو *2*� ط��=�  .2
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):�ق �7@ ا
����EWت وھAه ا
����W �=��E و
�@ أ4- د�4 �@  �����L0ا �
��
���%� ا ?*

�=7�	
  .ا
��E=� ا

3. ���
اري 
�ر�Hت ا�JSاد J, ا
��kان �7
��ز�C ط��=� �Hول ا
���4? �67_ �=�رن ا
��ز�C ا

 .ا
���اري 
�ر�Hت ا�JSاد

  :ا���ا�� ا�.!�ة 17 ا��
ق

   ��K�) ،��	
  :&�%�ر وأھ���0أن ھ;�ك (�ة �)ا�- �+*� J, #�ق ا( 2006ا

  :ط�ل ا;:�-�ر. 1

�kداد #�ق ا0&�%�ر �%�� 
��kدة (�د أlW)�S 3ن ذ
8 ا
�Eل �"�� أ*� أ&�Eء ا
=��س   

 -����

k� 8داد ����- ا0ر�%�ط �7
��kان و��CJ ا
=��� ا
��د�� A7)�، وlWS(�;� ا ?DL �%�
� �ا 

  .#�ق ا0&�%�ر

  :!-�ت ا;:�-�ر. 2

��a*� ا
��ق �7
=��� ا
��د�� 
����- *%�ت ا�&�%�ر أو ا
�a� 86*�ا �%��Mا ��Eدا، k�Jداد   

و
Aا �kداد ا
��ق �%�� 
��kدة %�ر �%��Mا ��Eدا، ا
��ق �%�� 
��kدة ا
/%�ت ��a*� أ�"� �E7ل ا�&�

�����  ط�ل ا0&�%�ر أو ا
�86، و�"- ھAا ا
/%�ت إ
' أ��4ه � �� '
(;��� ��- ط�ل ا0&�%�ر إ


����- *%�ت ا0&�%�ر أو  ,��7��

)��ق � ���@ أن ���k (@ ا
ADر ا '� �
و��D أن ا
;���� ا

86�
  .ا

  :!-�ت ا���/�. 3

   �*a�� أن ا0ر�%�ط _�L86 و�
��7 أن ا
��ق #�رة �@ #�ر ا0ر�%�ط �@ ا0&�%�ر أو ا

 @��%�
�7)8 ا
:�وق ا
:�د�� دا&- ا
��;� J^ن ا
��ق ��a*� �7)8 ا
:�وق ا
:�د�� وھ�Aا ��D أن ا


8 ا0ر�%�طA
�I �=)- �@ ا
��ق، وأن ا
�%��@ ا
���:��k� C �@ ا
=��� ا
��د�� �D�
  .ا
�;�:m  ا
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  :ا��-�ت: !� ��

���%� ا
/%�ت �@ ا
�;�#� اJ ��W�WS, إ(�اد ا0&�%�رات وا(���د �������D و��;, ��ى   

�:I ا
 �وف و�=�س ھAا ا
/%�ت  ,J اد�JSا I:�إ(�Eء ا0&�%�ر �:I ا
�را�Hت إذا �� أ(�� ()' 

�
�ة اSو
' و�7@ إ�����L 67	�ب ����- ا0ر�%�ط �7@ ا
�ر�Hت ا
�, �L- ()��� ا�JSاد J, ا

 ����/
  ).603ر���k ا
\�7,، ص(����n ا0&�%�ر J, ا
��ة ا

  :ط�ق ��5ب ����� ا��-�ت

���H أF/� �@ ط��=� 
6	�ب ا
/%�ت و�����H ����� ()' ا
�را�Hت ا
�7 � L2	�F G%ن   

 aE�
ا
�را�Hت ا
��j ��=�=6 ��)���، و���)� F- ط��=� (@ اS&�ى �%�� �&�2ف ���ر ا

  .� ()' ط%��� ا0&�%�ر وأ(�اض إ���Wام ��������3D �7ورھ��, ا
Aي ا
��Kا

  :����� ا;?�<�ار. 1

   ��W �FA�)166:1998 ( �;) أو ��%	�أن ھAا اWS)�ب �	���م (;��� ���ن ا
	�� �	�=�ة 

 �;��
7;�ء &UE �	�=%)�� ����4 ()' ا
�;%+ و��? L	�37 (@ ط��N إ(�دة �N�%E ا
�=��س ()' أ�Jاد ا

 �%�� ,�
�:	�� ��7 ��ور ��Jة ز�;�� *? L	�ب ����- ا0ر�%�ط 
%���Wن �7@ در�Hت ا
�E%�=�@ وا

  .(@ ���4 ����- ا
/%�ت

  :����� ا����7.. 2

   ,	:;
�	���م (;��� ���ن ا
��ف �@ ا
�=��س ا�W0=�ار أو ا�W0;��ج ��L ,Jت ا
�2ج ا

@ ا
�=��س ���ن �����L @� ����� @;��lJ_ وا
�=��?، و����� ھAا ا
����- ()' 7;�ء #�ر��@ �

�:	�� �@ �L_ ا
=�رة  �����L0اص ا��
�:	��، و
��� ا ��	
�37�K ا
���6ى و�4ر��� ()' ��4س ا

ا
�����k وا
���UW ا
6	�7, وا0��6اف ا
����ري، ��? �E%�=�� ()' أ�Jاد ا
��;� 7:�#- ز�;, 

  ).122أGEL �7، ص (ا�JSاد 6� ?* ،���4	G ����- إر�%�ط ��7وW@ �7@ در�Hت 

  :����� ا;���ق ا�
ا:14. 3
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���ري، (��ى   Sا&), ) 126ا�
أن ����- ا�0	�ق ا
�ا&), ��%� (@ ���4 ا�0	�ق ا

 @�lJ���� @�:�� '
ا
�ر�Hت (
�:�دات أداة ا
=��س، و����� ()' �N�%E ا
�=��س *? �3��kD إ

 ��F �Lا�

� �Fن �=��A7 ����4 �Wا�3 و��G(E (�)�� ا
kو��H وا
:�د��، �L_ ����- ا
;�� ا

 UW���
ا
���kD ا
��4 وا
�6ص إذ �GD ا
�37�K� @� �Fa �"��ن ا
�:�دات 
);�:�@ و�@ �	�وي ا

  .وا0��6اف ا
����ري

  :ا���ا�� ا�.!�ة 4A@ ا��-�ت

   ��K�) �
2H �7ت ا0&�%�ر �@ ) 1999أ�%* '() �*+� ,�
أ��H�� 3 ا
�/�� �@ ا
��ا�- ا

  :أھ��� �� �),

1 .�4B?Cد ا
A) :ط�ل ا;:�-�ر(  

و�H أن ا
=��� ا
��د�� 
����- ا
/%�ت �kداد �%�� 
��kدة (�د اlWS)� أي ����- *%�ت ا0&�%�ر   

 @� ��k� �(lWSد ا�) أن ز��دة _�L �(lWد أ�) ا
��E- أF/� �@ ����- *%�ت ا0&�%�ر، �;=


��
*%��3 و�4 ���ن �@ ا
E%��, ز��دة (�د اlWS)� إذا  , �kدادإ���Lل ��/�- ا
��;� 0�7&�%�ر و�7

�;��� ���4 '
  .أرد�� ز��دة ����- ا
/%�ت إ

  :ز�E ا;:�-�ر. 2

   ���
���4 �7
�k@ ا
��6د 
��، k� _�Lداد ا
/%�ت ��F زاد ا
�k@ ا��
��a*� ا0&�%�رات ا

 3����� '

p&�%�ر �L' ��- إ
' ا
�6 ا
�;�GW، و��- ا
/%�ت إ 8
ا
� �'، *? �=- ا
/%�ت ��7 ذ

�6
  .F)�� زاد ا
�k@ (@ ذ
8 ا

  ::�-�ر;ظ�وف إ�Gاء ا. 3

��a*� ����- ا
/%�ت ��L��7 ا
��)���ت و����l ظ�وف ��H0 ��7�Kاء ا0&�%�ر J, ا
��ات   

 ��
����
����3D و���%� �@ (�ا�- ا
�aE ا ,J �*+� �&q N�%E� @� وف� 
وأي �\��� J, ھAه ا

�,، (�J, �=)- �@ ����- *%�ت ا0&�%�ر �;�
  .)96:1995ا
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  :)��+� أ?�4B ا;:�-�ر. 4

   ,J ����� يA
J\��ض ��)���ت أlW)� ا0&�%�ر m�7 -�D� �4 ا�JSاد ��X:, ا���W0اد ا

،@����
وھAا �=)- �@ *%�ت ا0&�%�ر Sن ا�7�H0 ا
�, ا(���ت ()' ا
����@ H  ,J- اlWS)� ()' ا

 @����
����n ا @�7 �(�

8 �"�� اA7و �)��D�
ا
��ة اSو
' �H0اء ذ
8 ا0&�%�ر ()' �:I ا

) ،���6M1994.(  

  :�-��E در�Gت ا;:�-�ر. 5

�,، (��ى   �;�
�I و�@ أ�3 إذا �Fن ا�JSاد ا
Aي �;N%E ()��? ) 1995ا�D� -4ا0&�%�ر أ

�ر J^ن ذ
��k� 8 �@ ����- ا
/%�ت، وإذا �Fن ا
��I �;�ت در���H? ()' إ&�%��	����ت ���):� و�%

�3 �=)- �@ ����- ا
/%�ت^J.  

6 .K�*ا��� ��A�L��:  

 @� N=6�
���X�� CJ(�� ا0&�%�ر �@ ����- *%��3، و
�, �N=6 ا
���X(�� �@ ا
"�وري ا

 @��%���
  .و*%�ت ا
���66@ و*%�ت ا
��)���ت وو��L�X*%�ت ا

  :�3)�ا�

���%U �:��م ا
��ق �7:��م ا
/%�ت ار�%�ط� و*�2�J Nھ�� و��Hن 
K,ء وا�L ھ� ��ى   

�(*���� n����
=��J 3W, إ(�Eء  CXو �� I�=� أن ,J 8 ا0&�%�ر
    .��L2# ذ
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ل

59%


 ا�����
 	�ب ا���س �وز
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ل
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ا��ث

ذ�ور



  ا�	�� ا�����

��������	
 ا����
  ا

 �����:  

  ا
��ق : أو� 

 ����� ا
��ق -1

 أ��اع ا
��ق -2

  . ا
��ق ا
 �ھ�ي -2-1

  .#�ق ا
�"��ن  -2-2

 ا
��ا�- ا
�, �+*� ()' #�ق ا�&�%�ر -3

 ���  ا
/%�ت : *�

 ����� ا
/%�ت  -1

 ا
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