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مَارات استشزاف املشتكبل وعالقتَا بامليظور املشتكبلي لدي معلنات 
 الرتبية األسزية 

 دــــــف السيـــــــــي يوســـــــنه /د          أحالم عبد العظيم مربوك /د

 ص البخح :لخشتم 
ٌ متتلكَبا مللنبُ اليةٔب٘    أإلٕ  حتدٓد مَارات استظراف املشتقبل اليت جيب    ٍدف البشح

ملشببتقبلٕ ّمَببارات استظببراف املشببتقبل لببدٖ مللنببات  حتدٓببد اللة بب٘ ةببو املي ببْر ا ّ ،االسببرٓ٘ 
دّىب٘ الكيّىٔب٘ لتينٔب٘ مَبارات استظبراف املشبتقبل       مب  ّؿب  وؼبْر مقبي  مل     ،اليةٔ٘ االسرٓ٘ 

مبَببارات استظببراف املشببتقبل ملللنببات اليةٔبب٘   إعببداق  اٜنبب٘   ، ّ ببد مملللنببات اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘  
لتشدٓد ولك املَارات لدٖ مللنات اليةٔب٘   استبٔاٌلتكٌْ ملٔارًا  ٓته يف ؿُْٜ  ةياٛ  اةسرٓ٘

مَببارات التبببْٛ  -مَببارٗ مَببه ا اؿببراةسببرٓ٘ ، ّ ببد وكْىببر املَببارات مببً ةلببدًٓ رٜٔشببٔو ٍنببا    
ً  قّات البشبح ّ وكْىبر أ .( ّ د مشل كل ةلد علٙ جمنْع٘ مً املَارات الفرعٔ٘  ةاملشتقبل  مب

   ٓ مَبارات استظبراف املشبتقبل لبدٖ     اسبتبٔاٌ   -٘ استنارٗ ةٔاىات عامُ عً مللنُ اليةٔب٘ االسبر
( ، ّم وطبٔبب  اسببتبٔاٌ  املي ببْر املشببتقبلٕ ملللنببُ اليةٔبب٘ االسببرٓ٘   -مللنببات اليةٔبب٘ االسببرٓ٘ 

( مبشام ببب٘ مللنببب٘ 38أقّات البشبببح علبببٙ عٔيببب٘ مبببً مللنبببات اليةٔببب٘ االسبببرٓ٘   ةلببب  عبببدقًٍ  
عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   لبب٘ اسؼببأٜ٘  ،ّأسببفرت ىتبباٜر البشببح عببً  ّدببْق مببرّ   ات قال      القلْٔةٔبب٘

ةبببو متْسبببت قردبببات مللنبببات اليةٔببب٘ اةسبببرٓ٘ يف مَبببارات استظبببراف املشبببتقبل وبلبببًا      ( 0.01 
للشؼبببْل علبببٙ قّرات التينٔببب٘ املَئببب٘ ّسبببيْات ايفبببوٗ لؼبببا  اةكجبببر يف سبببيْات ايفببببوٗ          

ُ ّدبْق عة ب٘ اروبا   ّا اػةت علٙ قّرات التينٔ٘ املَئ٘، كنا أثبتر اليتباٜر   ةبو   ُ رقٓب  ٔب
املي ْر املشتقبلٕ عيد مشتْٚ قالل٘  ّمَارات استظراف املشتقبل  لدٖ مللنُ اليةٔ٘ اةسرٓ٘ 

، ّيف ؿببْٛ ىتبباٜر البشببح الشبباةق٘ م ّؿبب  وؼببْر مقببي  ملدّىبب٘ وللٔنٔبب٘ لتينٔبب٘ مَببارات     0.01
 استظبببراف املشبببتقبل ملللنبببات اليةٔببب٘ االسبببرٓ٘ ،ّمبببً أٍبببه وْػبببٔات البشبببح إىظببباٛ املبببدّىات          
التللٔنٔ٘ اليت وشاٍه يف وطْٓر التينٔ٘ املَئ٘ ملللنات اليةٔب٘ اةسبرٓ٘ يف ااْاىب  املفتلفب٘     
املروبطبب٘ ةتفطببٔت ّويفٔببي ّوقببْٓه عنلٔبب٘ الببتلله ،  وـببنو ةببرامر التينٔبب٘ املَئبب٘ ملللنببات          
اليةٔبب٘ االسببرٓ٘ قّرات ودرٓبٔببُ لتينٔبب٘  ببدراوًَ علببٙ وينٔبب٘ مَببارات استظببراف املشببتقبل لببدٖ  

 املتللنو .

  .مدّى٘ الكيّىٔ٘ -اليةٔ٘ اةسرٓ٘-املي ْر املشتقبلٕ  -استظراف املشتقبل :الكلنات املفتاسٔ٘

Forecasting Skills and their Relation with Futuristic Perspective of the 

Female Teachers of Family life Education 
Abstract:  
     The aim of the research is to determine forecasting skills which the 
female teacher of family life education must have, and determining the 
relation between the futuristic perspective and forecasting skills of the 
female teachers of family education, with setting a conception of a proposal 
of a blog for developing the forecasting skills of the female teachers of the 
family life education. A list of forecasting skills of the female teachers of 
family life education has been prepared to be a criterion; according to this 
criterion, an A questionnaire of those skills of the female teachers of family 
life education should be prepared. Those skills consist of two main 
dimensions (the skill of understanding the present time -the skills of future 
prediction). Every dimension includes a group of subsidiary skills. The 
research tools have consisted of (a form of general data about the female 
teacher of family life education - A questionnaire of the forecasting skills of 
the female teachers of family life education- a detection form of the futuristic 
perspective of the female teacher of family life education.) The observation 
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card and the research tools have been applied upon a sample of some female 
teachers of family life education (the number of those female teachers was 
38) in Qalubyah province. The research results have shown statistical 
significance differences with variation (0.01) within the average of marks of 
the female teachers of family life education in forecasting skills according to 
obtaining the professional development courses and the experience period, 
for the benefit of who have had more years of experience and who have 
already obtained the professional development courses. There is a 
sequential correlation between forecasting skills of the female teacher of 
family life education and the futuristic perspective with variation (0.01). In 
light of the results of previous research been conceived proposal for 
electronic forums. The most important recommendations of the research 
are; preparing educational blogs which contribute in developing the 
professional development of the female teachers of family life education in 
the different aspects which are related to planning, carrying out and 
evaluating the learning process, devoting programs of professional 
development of the female teachers of family life education, and organizing 
enough training courses for developing their abilities to develop forecasting 
skills of the learners.       

Key words: Forecasting-Futuristic Perspective-Family Life Education- Blog   

 املكدمة: 
ممبا   ٗٓتنٔز اللؼر ا الٕ ةبالتري  املتةسب  ايفطبٕ يف طبتٙ جمباالت ا ٔبا       

علببٙ    لببك حيببتهّثببر علببٙ اللدٓببد مببً ا تنلببات يف طببتٙ ا بباالت ،    أٓكببٌْ لببُ 
ا تنلببات املفتلفبب٘ أٍنٔبب٘ الشببلٕ إلببٕ ػببياع٘ املشببتقبل ّ لببك ةْؿبب  ايفطببت  

ّاملقيسببات للنشببتقبل ، ممببا    ّؿبب  التؼببْرات  يف ّاآللٔببات املفتلفبب٘ الببيت وشببَه  
ُٓفرض علٙ ا تنلبات   اىت ارِٓكفل االستلداق للنشتقبل ّعدو   كْا   ستنٕ 

مببراق قٌّ إراقوَببه . ّوببىلوٕ اّت هطببْات ٍببيا االعببداق الللنببٕ للنشببتقبل مببً       ّاة
،ّوطْٓر ةرامر التينٔ٘ املَئ٘ للنللنو مما  ةتطْٓر اليةٔ٘ ّمياٍذَا االٍتناو

ق مبببتللنو  ببباقرًٓ علبببٙ  مْادَببب٘ مظبببكةت  مشبببتقبلَه ةظبببكل إعبببدا ٓشببباٍه يف 
 .أكجر ّعًٔا ّملالٔ٘ 

ّ د وْدُ االٍتنباو إلبٕ  البتفك  املشبتقبلٕ مب    ٓباقٗ  سبرع٘ التشبْالت البيت          
، ًاطببايف يف اآلّىبب٘ اةهبب  سببْار  ّاسببل    كنببآظببَدٍا اللبباخم يف خمتلببت ا بباالت.   

، مبببب  أٍنٔبببب٘ اؿببببر ّاملشببببتقبلإلػببببة  الببببي ه التللٔنٔبببب٘ ملْادَبببب٘ حتببببدٓات ا 
ّأسببالٔ  التينٔبب٘ املَئبب٘ املْدببُ إت  إػببة  التللببٔه التفطببٔت لتطببْٓر أسببالٔ  

 أةبببْ  املللبببه مببببا ٓكفبببل وينٔببب٘ املَبببارات الة مببب٘ ملْادبببُ املشبببتقبل لبببدٖ املبببتللنو.
 ( 2010الشلْق ، سلٔد  ُ حمنْق ،

دٔال أعداق إ(  أىُ لً  وتنكً اليةٔ٘ مً 2011،  سشْى٘، حمند الشٔد( ّٓرٚ 
 ا وـنير أٍداف عنلُٔ التدرٓص "التدرٓص مً إال إ اقرٗ علٙ مْادَ٘ املشتقبل 

أدببل املشببتقبل" ، ّعلٔببُ مببيشً يف سادببُ إلببٕ مكببر وللٔنببٕ مشببتقبلٕ ال ٓتطلبب        
مي ْمبببُ سبببل مظبببكةت املاؿبببٕ مقبببت ةبببل إلبببٕ وؼبببْر املشبببتقبل . كنبببا ٓ كبببد       

( علببٙ أٍنٔبب٘ أٌ ٓكببٌْ الْا بب  املشببتقبلٕ دببزًٛا أساسببًٔا مببً    2013 الـببب ، مبباٍر، 

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ad%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a9%d8%8c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af.&criteria1=2.
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%ad%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a9%d8%8c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af.&criteria1=2.
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%a8%d8%b9%2c+%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1.&criteria1=2.
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 ا إال إوفك  املتللنو ، ّلً وتنكً اليةٔب٘ مبً حتقٔب  مببدأ التللبٔه للنشبتقبل       
 اسبببتفداوالقببباٜنو علبببٙ حتقٔببب  أٍبببداف اليةٔببب٘ مبببً      م التفطبببٔت ّوبببدرٓ   

سببالٔ  ّاالسببياؤذٔات التدرٓشببٔ٘ الببيت ولتنببد علببٙ وينٔببُ مَببارات املشببتقبل  اة
املفتلفبب٘ الببيت وظببشي  ببدرات املببتللنو   التللنٔبب٘ التللٔنٔبب٘مببً هببةل اةىظببط٘  

ّوشبببباعد علببببٙ وينٔببببُ مَببببارات البشببببح ّاال ببببةيف ّالتيببببب  ةاةسببببداخ ّاملْا ببببت      
أٌ ممارسببُ املببتللنو لتلببك اةىظببط٘ ٓشبباعد علببٙ  ببْ     اعتبببارقبلٔ٘  علببٙ املشببت

 دراوَه ّمٔبْمه إلبٕ داىب  ولبدٓل سبلْكَه يف عبل اللنبل ّاملظبارك٘ ّالبتلله          
 مبا ٓتف  م  استلداقاوَه .

( ةىلٍنٔببب٘ وْدٔبببُ ااَبببْق 2013كنبببا وْػبببٕ قراسببب٘   ٍّبببب٘، عنببباق ػبببنْٜٔل،  
٘ للنللنببو يف ؿببْٛ االتاٍببات اللاملٔبب٘    املفتلفبب٘  لتطببْٓر ى ببه التينٔبب٘ املَئبب    

عبداق ادٔبال   ا دٓج٘ مبا ٓـبنً امبتةا املللبه للنَبارات املفتلفب٘ البيت و ٍلبُ إل       
 ميتلكٌْ املَارات اليت و ٍلَه ملْادُ املتري ات املشتقبلٔ٘ .

ّمً ثه مإىُ جي  وـنو أٍداف اليةٔ٘ ما ٓشاٍه يف وينٔ٘ املَارات املروبط٘ 
ملببتللنو ،ملببا لتلببك املَببارات مببً مببرقّق مباطببر ّ بب  مباطببر يف      ةاملشببتقبل لببدٚ ا 

وينٔببب٘ مَبببارات البببتفك  ّوطبببْٓر مَببباراوَه يف التلامبببل مببب  مظبببكةت املشبببتقبل       
جياةٔبات عدٓبدٗ   إتينٔ٘ املَارات  املروبطب٘ ةاستظبراف املشبتقبل لبدٖ املبتللنو      ،ّل

 ميكً إجيا  ةلض ميَا مٔنا ٓلٙ :  
 ٘ؼياعُ املشتقبل لدٚ املتللنو .لجياةٔ٘ اإل وشَه يف  رض  ٔه املظارك 
 ْمر  اعدِ ملرمُٔ رػٔي٘ سْل البداٜل املشتقبلٔ٘ البيت ميكبً االسبتلاى٘ ةَبا     و

 الشٔاسٔ٘ ّاالدتناعٔ٘ . اهتٔاراوَهيف حتدٓد 
     ٙاملبْارق   اكتظباف وشَه مَارات استظراف املشتقبل يف مشباعدٗ املبتللنو علب

 ّالطا ات املتاس٘.
 تكامل٘ .امل الظامل٘ التينٔ٘حتقٔ    إتستظراف املشتقبل و قٚ مَارات ا 
  ُأٌ عنلٔببُ الببتري  االدتنبباعٕ وشببترير  ّ تببًا  ببًْٓة ،   إلببٕ اقراا املببتلله وْدبب 

 ّالةد مً اإلعداق ّالتفطٔت ما علٙ مدٖ  مين  ْٓل .
 رمببب  مشبببتْٓات البببتفك  املفتلفببب٘ ّ وينٔبببُ مَبببارات البببتفك  الللنبببٕ لبببدٖ         و

 املتللنو .
 دببل أنبباو ةالتىلمببل ّالببتفك  يف املاؿببٕ ّا اؿببر ّاملشببتقبل ّ لببك مببً      االٍت

 ّؿ  هطت  ْٓلُ املدٖ وشاعد علٙ حتقٔ  مبدأ التينٔ٘ املشتدام٘ .
    ّ ٌ ٓكببٌْ لببدَٓه روٓببُ ّاؿببشُ للبباخم    أوينٔببُ ّعببٕ املببتللنو ةىلةلبباق املشببتقبل 

 املشتقبل .                           
    استنببباللنو ، ّؤَٝبببتَه ىفشببٔا ملْادَببب٘  وينٔببُ االةبببدايف ّاالةتكببار لبببدٖ املببتل 

 التري  يف املَي٘ ، ّؿرّرٗ مْادَ٘ املظكةت املشتقبلٔ٘ .   
  املاؿٕ ّا اؿر ّالتطل  للترئ  .                     اسياو رض  ٔه 
       .93،2003اللٔشبْٖ،   ، اةبرأٍه  إعداق أدٔبال  باقرِ علبٙ البتفك  يف املشبتقبل )

عبببد الل ببٔه ،رسببةٌ، طبباكر  ،( ّ  مؼببطف17،1999ّٕ  قّىببا اوظبباقا ّاهببرٌّ ، 
(  1992،120،(   ةبْل ٍبارٓبٌْ    80، 1998،  عبد اللزٓبز  ٍدٖ ،(  الطو614،1998

 (67،2008سلٔد ، ،  مجٔل
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ّمً ثه ماٌ وينٔ٘ مَارات استظراف املشتقبل ال وىلوٙ ػدمُ لدٚ املبتللنو أّ  
عبببداق ّاملنارسببب٘ ت ّاإلت التفطبببٔإميكبببً وينٔتَبببا يف مبببيات ّدٔبببزٗ ةبببل حتتببباز   

سبببرٗ اة اٍتنببباولتلبببك املَبببارات ميبببي مراسبببل التيظبببٝ٘ االّت. ّٓتنجبببل  لبببك يف   
                  نٔببب٘ ةتينٔببب٘ ولبببك املَبببارات لبببدٚ املبببتللنو ّعبببدو حتذٔنَبببا      ّٔامل سشبببات التلل

ت ؿبنْر ولبك املَبارات . ّٓقب  اللب ٛ اةكبو يف       إأّ وْدََٔه إلٕ أىظط٘ وب قٚ  
٘ ةكامبب٘ دَاوَببا املفتلفبب٘ ، ّٓلتببو  ٔببملَببارات علببٙ امل سشببات التللٔنوينٔبب٘ ولببك ا

ساسببٔ٘ لتينٔبب٘ ولببك املَببارات  ، مببً هببةل اةقّار املتلببدق    املللببه مببً الركبباٜز اة 
اليت ٓقْو ةَا امللله لتنكو املتللنو مً مَارات استظراف املشتقبل مبا ٓب ثر يف  

 روٓتَه املشتقبلٔ٘ . 

 مترات ّالدراسببات الشبباةق٘ ةىلٍنٔبب٘ وينٔببُ  مَببارات ّػببر اللدٓببد مببً املببأّ ببد 
استظراف املشتقبل لدٖ املبتللنو سٔبح أكبدت ايبُ اليةٔب٘ ةالْالٓبات املتشبدٗ        

و علببٕ ؿببرّرٗ وطببْٓر الببتفك  مببً أدببل استظببراف املشببتقبل   1992االمرٓكٔبب٘ عبباو 
و 1997و( ،كنبا أّػبٕ املب متر اللباو الشباة  للبتفك        1998محبد ،  أ ، عبد الرمحً

ّػببٙ وقرٓببر  أةـببرّرٗ وينٔببُ مَببارات الببتفك  املشببتقبلٕ لببدٖ املببتللنو ، كنببا       
 26ا لبببص القبببْمٕ للتللبببٔه ّالبشبببح الللنبببٕ ّالتكيْلبببْدٕ يف مؼبببر يف قّروبببُ   

ىظط٘ املفتلف٘ لدٖ املبتللنو إلعبداق دٔبل    ةـرّرٗ االٍتناو ةقدرات التفك  ّاة
ّاللظرًٓ   ا لص القْمٕ   اقر علٙ استظراف ّمْادَ٘ حتدٓات القرٌ ا اقٖ

و( .كنببا أكببد املبب متر الللنببٕ الجالببح للذنلٔبب٘ املؼببرٓ٘ لليةٔبب٘    1999للتللببٔه ،
الللنٔبب٘ علببٙ ؿببرّرٗ وينٔببُ الببروٖ املشببتقبلٔ٘ لببدٖ الطببةة   اانلٔبب٘ املؼببرٓ٘     

املللببببه  امبببتةا ( . ّلكبببٕ ٓببببته حتقٔببب   لبببك الةببببد مبببً     1999لليةٔببب٘ الللنٔببب٘ ،  
متكيببُ مببً استظببراف املشببتقبل ستببٙ ٓببتنكً مببً وينٔبب٘   للنَببارات املفتلفبب٘ الببيت  

ولبك املَببارات لببدٚ املبتللنو عببً  رٓبب  اإلةبدايف ّالتيببْيف يف اةسببالٔ  التدرٓشببٔ٘    
                             ّاةىظببببببببط٘ الببببببببيت وشبببببببباٍه يف وينٔببببببببُ ولببببببببك املَببببببببارات لببببببببدٖ املببببببببتللنو .                                                                          

( Larson,C,2011  (Wells, Muriel, 2014) يف ٍببيا الشببٔا  ٓببرٖ كببة مببً   
 Amatea, Ellen S, 2013 ) Oancea, Alis,2012  )ىبُ الةبد مبً ولزٓبز الينبْ      أ

املَببين للنللنببو ّولزٓببز ثقامبب٘ التريببٔ  املروبطبب٘ ةاملنارسببات املَئبب٘ للنللببه الببيت  
رات املفتلفبب٘ الة مبب٘ للقببرٌ ا بباقٖ ّاللظببرًٓ  وشببَه يف وينٔبب٘ اللدٓببد مببً املَببا 

  لدٖ املتللنو . 

( علبٕ  (Reidel, Michelle,2013 ّ(Diana, Jr,2013) كنبا ٓ كبد كبة مبً     
 ةببرامر التطببْٓر املَببين للنللببه مببا ٓكفببل وينٔبب٘ امللببارف ّاملَببارات     وأٍنٔبب٘ وـببن 

ًٓ علبٙ حتقٔب    املفتلف٘ لدٖ املللنو مبا ميكيَه أٌ ٓكْىْا  باقِ لفؼبْمه  باقر   
أٍداف التينٔ٘ املشبتدام٘ عبً  رٓب  إعبداق ادٔبال وتنتب  ةقبدر مبً املَبارات البيت           
متكيَببا مببً التفاعببل مبب  مببتري ات اللؼببر املشببتقبلٔ٘ ، ّأٌ وتـببنً ةببرامر إعببداق    
املللببببه الينببببا ز التطبٔقٔبببب٘ الببببيت وشبببباعد مللببببه املشببببتقبل علببببٙ ةيبببباٛ وؼببببْرات   

 استظرامٔ٘ مشتقبلٔ٘  .

الينببْ املَببين للنللنببو مببً هببةل االسببتفاقٗ ممببا أواستببُ       كنببا جيبب  ولزٓببز 
الجْرٗ التكيْلْدٔ٘ ا الٔ٘ مبً امكاىبات متلبدقٗ ميكبً االسبتفاقٗ ميَبا يف ولزٓبز        
الينببْ املَببين للنللنببو ، ّولتببو املببدّىات اإللكيّىٔبب٘ مببً الْسبباٜل التكيْلْدٔبب٘    

حتققبببُ مبببً   ملبببايف عنلٔببب٘ التينٔببب٘ املَئببب٘ للنللنبببو     البببيت ميكبببً اسبببتفدامَا  



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 
 

 

 

   

 

 

ّٓببببببببببببو مرٓبببببببببببدز ّورامٔبببببببببببل   التْاػبببببببببببل اليظبببببببببببت يف عنلٔببببببببببب٘ التبببببببببببدرٓ . 
 Ferdig,&Trammell 2004  ًأٌ للنببدّىات التللٔنٔبب٘ االلكيّىٔبب٘  اللدٓببد مبب )

 الفْاٜد ميَا :
 ّى٘ التللٔنٔ٘ أكجر دماسا يف ولزٓز التفاعل للفٝ٘ املشتَدم٘ .دولتو امل 
 لال ةو املللنو .وشاٍه يف حتشو عة ات التْاػل الف 
 . ولز  مباقئ التلله اليظت 
 .  وشَه يف وينٔ٘ مَارات التفك 
  . ٕوينٕ مَارات التقْٓه الياو 
 . وشاعد علٙ وباقل ايفوات املفتلف٘ ةو املللنو 

ثبر  كنبا ٓبروبت استظبراف املشبتقبل مبذنْعبُ مبً املَبارات البيت ٓكبٌْ مبا اة          
الفبببرق علبببٙ االستظبببراف  ّمبببً ولبببك   جيببباةٕ أّ الشبببلبٙ علبببٙ كفببباٛٗ ّ بببدرٗ   اإل

 ٘اللْامل املي بْر املشبتقبلٕ ، سٔبح وبروبت مَبارات استظبراف املشبتقبل مبذنْعب        
مً املَارات اللقلٔ٘ املفتلف٘ ةٔينا دمد املي ْر املشتقبلٕ للفرق ٓروبت ةاااىب   

أّلْٓبُ اةٍبداف املفتلفب٘ لبُ  ،أٖ     قردب٘  الْدداىٕ ّمدٖ  درٗ الفرق علبٙ حتدٓبد   
لألٍببداف البلٔببدٗ ّاالعتقبباق أٌ  ٗعببً ىزعببُ الفببرق إلعطبباٛ أٍنٔببُ كببب   أىببُ ٓلببو

اللنل اااق ٍبْ الْسبٔل٘ لادمبا  ، ّ ٓلبد مفَبْو املي بْر املشبتقبلٕ مبً املفبأٍه          
امامبببُ يف جمبببال الللبببْو اإلىشببباىٔ٘ سٔبببح أىبببُ مبببروبت ةشبببنات اةمبببراق ا الٔببب٘     

( أٌ املي بببْر Devolder&lens,1982,522ّلٔبببيص    ّاملشبببتقبلٔ٘ .ّٓبببرٚ قٓفْلبببدر 
املشتقبلٕ ٍبْ ىزعبُ الفبرق إلعطباٛ أٍنٔبُ كبب ِ لألٍبداف البلٔبدٗ ّاالعتقباق أٌ          
اللنل اااق الشبٔل لادما  ّحتقٔ  ولك اةٍداف كنا ٓرٚ كل مً ٍٔشناٌ 

( Peetsma,2000,178( ّ ةٔتشبببببٔنا   Husman&lens,1999,113:115ّلٔبببببيص   
ْر املشبببتقبلٕ ٍبببْ عببببارِ عبببً وظبببفٔؽ     ( أٌ املي ببب Reshma,2004,5-9ّرٓتظبببا   

للداللبببب٘ اللامبببب٘ أّ التؼببببْرات ايفاػبببب٘ مبذببببال ا ٔبببباِ كببببايفطت املَئبببب٘ أّ     
اللة ببات االدتناعٔبب٘ ،ّأٌ الظببفؽ الببيٖ ميتلببك  ببدرِ علببٙ وي ببٔه ّ طببٔت   

. ّٓتكبببٌْ املي ببببْر   مشبببتقبلٔاً  اةسبببداخ ٍبببْ  لببببك الظبببفؽ املنتلبببك مي ببببْراً    
 فَْو امللريف .  املشتقبلٕ مً املفَْو الداملٕ ّامل

 : املفَوو الدافعي للنيظور املشتكبلي 
ٍّببْ ٓلببين القٔنبب٘ املْؿببْعٔ٘ الببيت ٓلطَٔببا الفببرق للَببدف الببيٖ ٓشببلٕ إلببٕ         

حتقٔقُ ، ّاملفَْو الداملٕ ٓبروبت ةالكفباٛٗ اللالٔب٘ ةاةٍبداف ّالبيت مبً هةمبا        
  وتشبببدق أٍبببداف املشبببتقبل ، سٔبببح أٌ اللنبببل ّةبببيل ااَبببد ٍبببْ الْسبببٔل٘ لتشقٔببب  

لٔببُ يف املببدٖ البلٔببد .  الشببٔد عبببد     إاةٍببداف ّالْػببْل إلببٕ مببا ٓتطلبب  اةمببراق      
 (1995الدآه ، 

 : املفَوو املعزيف للنيظور املشتكبلي 
ٍّببْ ٓببروبت ةطرٓقببُ الْػببْل إلببٕ حتدٓببد امببدف املتْ بب  ا ؼببْل علٔببُ يف      

املشبببتقبل ةلٔبببد املببببدٖ ، ٍّبببْ ٓشبببباعد علبببٙ إمكاىٔبببُ التيببببب  ةاالمتبببداق اةكببببو       
للنشتقبل ، سٔح ٓكٌْ الفبرق  باقر علبٙ ّؿب  أٍبداف قاملٔبُ أّ هطبت أّ وْدٔبُ         

ّالٛ مبْ ٖ   ،اةسداخ ا الٔ٘ للْػْل إلبٕ أ ؼبٕ اسبتفاقٗ ممكيبُ .  عببد ا لبٔه      
20،2009 ) 



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 
 

 

 

   

 

 

ّثٔبب  مبببدٖ  اروبببا ممببا سببب  ٓتـببجل أٌ اااىبب  امللببريف ّاااىبب  الببداملٕ  ّ 
بل ّكٔفٔببُ  حتقٔبب  الفببرق لألٍببداف   ببدرِ الفببرق علببٙ التيببب  مبببا ٍببْ  ت ةاملشببتق  

اليت ٓشلٕ الَٔا .ّٓروبت املي ْر املشبتقبلٕ اروبا بًا ّثٔقبًا ةبالتلله سٔبح و كبد       
( Devolder,1982ّلٔببيص    اللدٓبد مبً الدراسبات ميَبا قراسب٘ كبل مبً قٓفْلبدر        

( ّقراسبببب٘  الشببببٔد عبببببد الببببدآه    Nuttin&Leansm1985,168لٔببببيص    ّىْٔويببببْ
املروفلبٕ التشؼبٔل ٓكْىبٌْ أكجبر امتةكبا لألٍبداف ةلٔبدِ        ( أٌ املتللنو 1995،

ّ  ةلٔبببد املبببدٖ . ّٓ كبببد ّجئفلبببد   مشبببتقبلًٔا املبببدٖ أٖ اىَبببه ميتلكبببٌْ مي بببْراً  
ٍنٔبُ املي بْر املشبتقبلٕ للنللبه     أ( علبٙ  Wigfield&Eccles,2002,13آشلٔص   

لبببك ّوبببىلث ِ علبببٙ قاملٔبببُ املبببتللنو قاهبببل سذبببرٗ الدراسببب٘ ّٓبببرٚ أٌ املللبببه املنت
مي ْرًا مشتقبلًٔا مروفلا الةد أٌ ٓبيلكص  لبك علبٕ  ةةبُ ، لبيلك جيب  علبٕ        

     ّ ٔ  أاملللببه أٌ ٓظببذ  املببتللنو أٌ ٓكْىببْا أكجبببر  نْسببا  ّراٛ حتقٔببب   ًاكجببر سببل
 أٍدامَه .

 ,Tsuzukin, m( ّ وشببْ كٕ  Honora,D,1997   ٍيببر كنببا أكببدت قراسبب٘

شببتقبلٕ املروفبب  للنللببه ّ ةببو املي ببْر امل ٘ ْٓبب اروبا ٔبب٘ ٘(علببٙ ّدببْق عة بب2004
مي ْر املتللنو تاِ املشتقبل . كنا أٌ لبُ وبىلث  علبٙ هطبت الشبلْا املفتبارٗ       

( علببٙ ّدببْق عة ببُ ّ ٔببدِ الؼببل٘  Huy.p,2009 ٍٔببْ .ّ ببد أكببدت ىتبباٜر قراسبب٘  
املللبه السبياؤذٔات التبدرٓص     ّاسبتفداو ةو املي ْر املشتقبلٕ ّأٍداف االدما  

 تللنو يف التفك  املشتقبلٕ .اليت وطْر مَارات امل

( يف ٍيا الشٔا  أٌ التشدٖ اةكبو لبوامر    (Williams, Carl B,2014ّٓرٖ
لدٓببب٘ وْ لببات مشبببتقبلٔ٘ عالٔببب٘ ، وشبببَه يف   البببيٖإعببداق املللبببه ٍبببْ إعببداق املللبببه   

وبدعٔه مي بْرِ املشبتقبلٕ ممبا ٓكبٌْ لبُ اةثبر االجيباةٕ علبٙ املبتللنو يف وكببًْٓ           
 ف٘ الة م٘ للتلامل م  املشتقبل  .املَارات املفتل

مببً هببةل اللببرض الشبباة  وتـببجل أٍنٔببُ املي ببْر املشببتقبلٕ علببٙ أقاٛ الفببرق        
 املشتقبلٕ ّايفطت ّالتؼْرات اليت ٓته ّؿلَا للنشتقبل. 

 البخح  :  ةمشكل 
الدراسبات الشباةق٘ مبً    ىتباٜر ّوْػبٔات   ّؿبشتُ  أيف ؿْٛ اللرض الشاة  ّمبا  

ارات استظراف املشتقبل مما ٓكبٌْ لبُ وبىلث  يف ةيباٛ ولبك      امللله ملَ امتةاأٍنٔ٘ 
املَبارات لبدٖ املبتللنو سبيت ٓتنكيبْا مبً مَبه ا اؿبر ّالتيبب  ةاملشبتقبل . ّمببٙ           

  (Clement, Mary C.2008)  ؿْٛ ما و كدِ اللدٓد مبً الدراسبات مجبل قراسب٘      
شدٓبببد علبببٙ أٌ الشبببنات ّاملنارسبببات ا الٔببب٘ للنللبببه ٍبببٕ امل طبببر القبببْٚ علبببٙ لت 

اةسبببالٔ  املفتلفببب٘ البببيت وبببروبت ةقبببدرٗ املللبببه علبببٙ وينٔببب٘ مَبببارات استظبببراف       
 املشتقبل لدٚ املتللنو.

 ,Null, J. Wesley   ّ )2012 Echeverria 2008,كنببا ٓ كببد كببة مببً   

Elizabeth,    علٙ أٍنٔ٘ حتدٓد ما ميتلكُ امللله مللٔا مً مَارات ّحتلٔل ق ٔب )
يٙ حتدٓبد املَبارات البيت سبْف ميتلكَبا  ةةيبا يف الريبد        لْا   أقاٛ امللله ستٙ ٓتج

.كنببا أىببُ مببً اةٍنٔبب٘  حتدٓببد مببدٖ  ببدرٗ املللببه علببٙ وطببْٓر مْاٍببب٘ اليةْٓبب٘     
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ّاجياق ا لبْل املبتكبرٗ البيت وْادبُ  ةةبُ ، الٌ  لبك ٓبيلكص ةؼبْرٗ إجياةٔب٘ أّ          
 ( . ,Berry, Barnett 2011سلبٔ٘ علٙ امتةا املتللنو للنَارات املشتقبلٔ٘  .   

( علبٙ أٍنٔب٘ ّؿب      2011كنبا و كبد قراسب٘  أمحبد ، حمنبْق عببد الشبنٔ  ،        
روٚ استظببرامٔ٘ لتشدٓببد املَببارات املَئبب٘ الببيت جيبب  أٌ ميتلكَببا املللببه يف ؿببْٛ         
التشدٓات الداهلٔ٘ ّايفاردٔ٘ ّ لبك ستبٙ  ميتلبك املللبه املَبارات املَئب٘ البيت        

 املشاٍن٘ يف ةياٛ ّوطْٓر ا تن  .دٔال القاقرٗ علٙ متكيُ مً إعداق اة

سرٓ٘ ملَبارات  استظبراف املشبتقبل ٓكبٌْ     ّمً ثه مإٌ امتةا مللن٘ اليةٔ٘ اة
سبببالٔ  التدرٓشبببٔ٘ ّاةىظبببط٘ البببيت وشبببتفدمَا أثيببباٛ حتقٔببب   لبببُ اةثبببر علبببٙ اة

 اسبتفداو أٍداف اللنلٔ٘ التللٔنٔ٘ ّاليت ميكً مً هةما ودرٓ  املتللنو علٙ 
لقلٔبب٘ القاٜنبب٘ علببٙ التيببب  ّاستظببراف املشببتقبل أكجببر مببً جمببرق         اللنلٔببات ال

ويكر املللْمات ، مما ٓ قٖ إلبٕ حتقٔب  الينبْ املتكامبل لبدٖ املبتللنو ، ّوْػبٕ        
ةاالٍتنبباو ةتطببْٓر إعببداق ّوببدرٓ    (200، هلٔفبب٘ علببٙ محٔببد ، الشببْٓدٖقراسبب٘   

اللاملٔبب٘ ّٓشبباٍه  يف ةيبباٛ   االتاٍبباتسببرٓ٘ مبببا ٓتناطببٙ مبب    مللنببات اليةٔبب٘ اة 
ٔل مبً املبتللنو ميتلبك جمنْعب٘ مبً املَبارات البيت متكبيَه مبً التلامبل مب             د

 املشتقبل ةفلالٔ٘ ّكفاٛٗ .

ُٓلد عله اليت وشاٍه يف إعبداق الفبرق القباقر     َن٘اليةٔ٘ اةسرٓ٘ مً الللْو امل ّ
علببٙ مْادببُ مظببكةت ا تنبب   ى ببرًا لتلببدق جمبباالت ٍببيا الللببه ّاروبا ببُ  ٔبباٗ  

بَببا ممببا ٓشبباٍه يف اكشبباةُ اللدٓببد مببً القببٔه ّاالتاٍببات     الفببرق يف طببتٙ دْاى 
ملببا وقدمببُ للنببتللنو مببً  مَنببااليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ قّرًا  ّ٘مَببارات الببتفك  ،  ّملللنبب

ّالببيت وبب ثر ةظببكل مباطببر أّ  بب   ٗمَببارات ّمللْمببات وببروبت ةظببيت دْاىبب  ا ٔببا
لٕ لبببدَٓه مباطبببر علبببٙ سٔببباوَه املشبببتقبلٔ٘ ّوشببباٍه يف وطبببْٓر املي بببْر املشبببتقب   

جباىبُٔ   البداملٕ ّامللبريف ( . ّمبً ثبه ٓقب  اللب ٛ اةكبو علبٙ مللنبُ اليةٔب٘           
سرٓ٘ يف اللنل علٙ حتقٔ  اةٍداف امليْ ب٘ ةبيلك الللبه يف إعبداق مبتللنو      اة

مبإٌ   ّمً ثهميتلكٌْ املَارات  اليت متكيَه مً املشاٍن٘ يف ةياٛ ّوطْٓر ا تن  .
املي ببْر   اروفببايفٓ٘ ملَببارات استظببراف املشببتقبل مبب    امببتةا مللنببُ اليةٔبب٘ االسببر  

 ٓكٌْ لُ مرقّق علٙ املتللنو . د املشتقبلٕ لدَٓا 

وببو  أٍنٔببُ حتدٓببد قردببُ امببتةا مللنبب٘ اليةٔبب٘ االسببرٓ٘    ّيف ؿببْٛ مببا سببب 
ملَارات استظراف املشتقبل ّعة تُ ةاملي ْر املشتقبلٕ لبدَٓا ،ّإىبُ يف سبدّق علبه     

 ٓبببته إدبببراٛ قراسببب٘ وْؿبببجل مبببدٖ امبببتةا مللنببب٘ اليةٔببب٘   ّإ بببةيف البببباسجتو خم
عَبرت ا ادبُ    ّلبيلك االسرٓ٘ ملَارات استظراف ّعة تَبا ةباملي ْر املشبتقبلٕ .   

 .ّوتبلْر مظكل٘ البشح يف التشاوالت التالٔ٘ : إدراٛ  لك البشحلٕ إ

 : تشاؤالت البخح 
 ؟   اةسرٓ٘ةٔ٘ ما مَارات استظراف املشتقبل اليت جي  أٌ متتلكَا مللنُ الي 
  مللنات  اليةٔب٘ اةسبرٓ٘ ملَبارات استظبراف املشبتقبل وبلبا        قرداتما متْست

  قّرات التينٔ٘ املَئ٘(؟ –ملتري ات الدراس٘  عدق سيْات ايفوٗ 

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d9%89%d8%8c+%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%af.&criteria1=2.
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 : ّ٘ٔٓتفريف مً الش ال الشاة  االسٝل٘ التال 
 مَببارات مَببه  يف  اةسببرٓ٘اليةٔبب٘  اتمللنبب قردبباتمتْسببت يف  الفببرّ  مببا

قّرات التينٔببب٘  –ملبببتري ات الدراسببب٘  عبببدق سبببيْات ايفبببوٗ     وبلبببًا ا اؿبببر
 املَئ٘( .

 مَببارات التبببْٛ يف  اةسببرٓ٘اليةٔبب٘  اتمللنبب قردبباتمتْسببت يف  الفببرّ  مببا
قّرات التينٔببب٘  –ملبببتري ات الدراسبب٘  عببدق سبببيْات ايفببوٗ     ةاملشببتقبل وبلبباً  

 املَئ٘( .
 استبٔاٌ املي بْر املشبتقبلٕ    اِت اةسرٓ٘مللنات اليةٔ٘  قردات يف الفرّ  ما

 قّرات التينٔ٘ املَئ٘( ؟ –ملتري ات  عدق سيْات ايفوٗ  وبلًا
 اللة بب٘ ةببو املي ببْر املشببتقبلٕ ّمَببارات استظببراف املشببتقبل لببدٖ      ىْعٔبب٘ مببا

 مللنات اليةٔ٘ االسرٓ٘ ؟
         مبببا التؼبببْر املقبببي  ملدّىببب٘ الكيّىٔببب٘ لتينٔببب٘ مَبببارات استظبببراف املشبببتقبل

 اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ؟ ملللنات

 ٍدف البخح : 
 َٓدف البشح ا الٕ إلٕ 

     متتلكَبببا مللنبببُ اليةٔببب٘  أحتدٓبببد مَبببارات استظبببراف املشبببتقبل البببيت جيببب ٌ
 االسرٓ٘ . 

 امتةا مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارات استظراف املشتقبل . ٘حتدٓد قرد 
  ملشتقبل لدٖ اللة ٘ ةو املي ْر املشتقبلٕ ّمَارات استظراف اىْعٔ٘ حتدٓد

 مللنات اليةٔ٘ االسرٓ٘ .
     ٘ةيبباٛ مدّىببب٘ الكيّىٔببب٘ لتينٔبب٘ مَبببارات استظبببراف املشببتقبل ملللنبببات اليةٔببب

 اةسرٓ٘ .

 : أٍنيُ البخح 
 قاٛ التدرٓشٕ ملللنات اليةٔ٘ االسرٓ٘ .يف وطْٓر اة  د وشَه ّؿ  وْػٔات 
 ت استظبببراف ّ ارٗ اليةٔببب٘ ّالتللبببٔه إلبببٕ أٍنٔببب٘ وينٔببب٘ مَبببارا  اٍتنببباوُ ٔبببوْد

 املشتقبل لدٖ املتللنو .
 عبداق املللبه لبوامر وشبَه يف وبدعٔه      إلقاٛ الـْٛ علٙ أٍنٔب٘ وـبنو ةبرامر    إ

مبببا ميكيَببا مببً امببتةا املَببارات   اةسببرٓ٘ايفببوات التطبٔقٔبب٘ ملللنبب٘ اليةٔبب٘  
 املروبط٘ ةاستظراف املشتقبل .

  للبببه ةبببالوامر وـبببنو ةبببرامر التينٔببب٘ املَئببب٘ للن  لـبببرّرٗوْدٔبببُ االٍتنببباو 
 اليت ودعه مَارات استظراف املشتقبل .التدرٓبٔ٘ 

         ٘وفلٔببببل التببببدرٓ  املَببببين ةاالعتنبببباق علببببٙ الْسبببباٜل التكيْلْدٔبببب٘ ا دٓجبببب
مببً ايفببدمات املفتلفبب٘ للنببدّىات االلكيّىٔبب٘ يف عنلٔبب٘ التينٔبب٘     ّاالسببتفاقٗ

 املَئ٘ للنللنو .
      ت مللنبببُ اليةٔببب٘  القببباٛ الـبببْٛ علبببٙ جمبببال  جبببٕ ٓشبببَه يف وطبببْٓر مَبببارا

 . ملفردات اللنلٔ٘ التللٔنٔ٘مـل أت حتقٔ  إٓ قٖ   د سرٓ٘ ممااة



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 
 

 

 

   

 

 

 : ادوات البخح 
 اليةٔ٘ االسرٓ٘   اعداق الباسجتو(  ٘عً مللن ٘استنارٗ ةٔاىات عام 
 ٌاسببتبٔا   ٘   اعببداق . مَببارات استظببراف املشببتقبل لببدٖ مللنببات اليةٔبب٘ االسببرٓ

 الباسجتو(
 اليةٔ٘ االسرٓ٘ .   اعداق الباسجتو( ٘شتقبلٕ ملللناستبٔاٌ  املي ْر امل 

 : حدود البخح 
 : احلدود البشزية 

 مللن٘ (. 38عٔيُ مً مللنات اليةٔ٘ االسرٓ٘ ةل  عدقًٍ   

 احلدود املكاىية: 
 قارٗ  لْٔة التللٔنٔ٘ .إ –حمام ٘ القلْٔةٔ٘  

 احلدود الزماىية : 
لللببببباو ااببببباملٕ    جببببباىٕالوطبٔببببب  أقّات البشبببببح هبببببةل الفؼبببببل الدراسبببببٕ    

 و.2013/2014

 : فزوض البخح 
   اليةٔب٘   اتمللنب  قردبات اسؼبأٜ٘ يف متْسبت    ٘وْدد مبرّ   ات قاللب ٘  اةسبرٓ

قّرات  -ملَارات استظراف املشتقبل وبلا ملتري ات الدراسب٘  عبدق سبيْات ايفبوٗ    
 التينٔ٘ املَئ٘( .

 : ّ٘ٔٓتفريف مً الفرض الشاة  الفرّض التال 
  اليةٔبببب٘  اتمللنبببب قردبببباتاسؼببببأٜ٘ يف متْسببببت  ٘قاللببببوْدببببد مببببرّ   ات

 -ري ات الدراسب٘  عبدق سبيْات ايفبوٗ    ملَارات مَه ا اؿبر وبلبا ملبت    اةسرٓ٘
 قّرات التينٔ٘ املَئ٘( .

 اليةٔبببب٘  اتمللنبببب قردبببباتاسؼببببأٜ٘ يف متْسببببت  ٘وْدببببد مببببرّ   ات قاللبببب
يْات ملَبببارات التببببْٛ ةاملشبببتقبل وبلبببا ملبببتري ات الدراسببب٘  عبببدق سببب    اةسبببرٓ٘
 قّرات التينٔ٘ املَئ٘( . –ايفوٗ 

 اسؼأٜ٘ يف متْست استذاة٘ مللنات اليةٔ٘ اةسبرٓ٘   ٘وْدد مرّ   ات قالل
 –السببتبٔاٌ املي ببْر املشببتقبلٕ وبلببا ملببتري ات الدراسبب٘   عببدق سببيْات ايفببوٗ       

 قّرات التينٔ٘ املَئ٘(.  
 استظببراف راتمَببا اسببتبٔاٌ حمبباّر ةببو اسؼببأٜا قالبب٘ اروبا ٔبب٘ عة بب٘ وْدببد 

 املشتقبلٕ . املي ْر استبٔاٌ ّحماّر اةسرٓ٘ اليةٔ٘ مللنُ لدٖ  املشتقبل

 : مصطلخات البخح 
  : استشزاف 

مببً التيببب ات عببو مببيٗ مقبلببُ  ٘جمنْعب  ٘املقؼبْق ةببُ  ببدرِ الفببرق علببٙ ػببٔا  
ّويطلببب  مبببً ةلبببض االمياؿبببات ايفاػببب٘ ةاسبببتلَاو املاؿبببٕ ّوفلٔبببل ا اؿبببر         

 مشتقبل ددٓد .ثرٗ علٙ أالستكظاف 

  ( :  استشزاف املشتكبلForecasting) 
 .لٔببببُإدبببباٛ يف القببببامْض افببببٔت ولرٓببببت استظببببراف الظببببٕٛ أٖ رمبببب  ةؼببببرِ 

 ( 1989،1065 اةْ اٍر،، الف ّ اةاقٖ 
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ىبُ الي بر ات البزمً القباقو ةبؼب  ددٓبد ةَبدف        أّٓلرف استظبراف املشبتقبل   
اؿببر ّاسببتٔلاةا للببو الْا بب    مببً طببرمُ الْا بب  ا   اىطة بباوؼببْر الْا بب  املقبببل  

 ّقراس٘ املشتقبل قراس٘ هٔارات ّةداٜل . الراسل،

 : مَارات استشزاف املشتكبل 
قأٜبب٘ الببيت وببروبت   ىَببا جمنْعببُ مببً املَببارات الظفؼببٔ٘ ّاة   أ ولببرف ادرأٜبباً 

مببً الْا بب   اىطة بباسببرٓ٘ علببٙ ّؿبب  وؼببْر للنشببتقبل   اليةٔبب٘ اة ٘ةقببدرٗ مللنبب
 .اؿٕ ّاالستفاقٗ مً هوات امل

  ( امليظور املشتكبليFuturistic Perspective:) 
ٌ اللنبل  أ ّاالعتقباق  ٗ ٍنٔب٘ كبب ٗ لألٍبداف البلٔبد    أٍْ ىزعُ الفرق إلعطاٛ  

ٍببداف ٍّببْ ٓببروبت جببباىبو ، داىبب   اابباق ٍببْ الشبببٔل إلدمببا  ّحتقٔبب  ولببك اة 
ٗ ملببريف ّ هببر قاملببٕ كنببا اىببُ ٓببروبت ةقببدرٗ الفببرق ّإسشاسببُ ةاملشببْٝلٔ٘ ّالقببدر  

 (  Devolder&Lens,1982علٙ وي ٔه ّ طٔت االسداخ  .  

 : املدوىة االلكرتوىية Blog 
ٗ  أىَبا  : ولبرف املدّىب٘ اػبطةسٔاً     ً  عببار ٘  عب ٘  اىيىبر  ػبفش  وبتري   قٓيامٔكٔب

٘  لنْاؿبٔ  ل وبلبا   مئباً  ٘  يف ولبرض املْاؿبٔ    مَٔبا ، سٔبح   املطرّسب ٘  ةدآب  املدّىب
ٌ  اّمبا ٓتي البيت  ّاملْؿبْعات  . ىظبرٍا  وبارٓ   سشب    وبياّ   مبدّىاوَه  يف الياطبرّ

الْٔمٔبببات ، ّايفبببْا ر، ّالتلبببب  املشيسبببل عبببً اةمكبببار، ّاالىتببباز االقةبببٕ     ةومبببا
 ( 2009 ايفلٔف٘، ٍيد سلٔناٌ ، 

  : تعزف املدوىة إجزائيًا 
 أّ ّاسد مدٌّ حيررٍا ّالتشدٓح، اإلىظاٛ سَل٘ قٓيامٔكٔ٘ ّٓ  أىَا ػفش٘ 

٘      مْؿبْعات   علٙ ّحتتْٖ أكجر،  وبروبت ةالتينٔب٘ املَئب٘ ملللنب٘ اليةٔب٘ االسبرٓ
 حمررَٓبا  ةبو  ةالتفاعبل  وشبنجل  كنبا  ،ملكْسباً   مئباً  ورؤبباً  التبدّٓيات  ّوروب  

ٙ  ّ ارَٜٔبا  ً  ستب سبَْل٘ ، ّٓتبا     ةكبل  علَٔبا  التللٔب   متؼبفجل لاىيىبر   ةٖ ميكب
إؿبببام٘ ػبببْر ّمقبببا   مٔبببدْٓ وللٔنٔببب٘ ّرّاةبببت خمتلفببب٘ للنقببباالت ّاال ببباخ         

 ٘ مبْؿْيف املدّى٘.املروبط

 : الرتبية االسزية Family Life Education 
علببه َٓبببته ةإكشبباة الفبببرق اللدٓببد مبببً  امللببارف ّاملَبببارات ّاالتاٍببات البببيت      

ت داىبب  وينٔبب٘ ّعببٕ الفببرق ةالقـببآا إوبروبت ةاللدٓببد مببً دْاىبب  سٔبباٗ الفبرق ،   
مببا ٓشبَه يف    ّاملظكةت ا تنلٔ٘ ّالطر  املفتلف٘ للتلامل م  ولك املظكةت ،

  ٘ ٘   وطببْٓر  ببدرات الفببرق ا الٔبب٘ ّاملشببتقبلٔ ، علببٙ التلامببل مبب  املظببكةت ا ٔاؤبب
 مراق .عداق اةإٍداف اليةٔ٘ املشتدام٘ يف أّةيلك ٓكفل حتق  

  : ُميَج البخح واجزاءات 
 دراٛات البشح مٔنا ٓلٙ :إٓتب  البشح امليَر الْػفٕ التشلٔلٕ ّوتنجل  
  ّالدراسات الشاةق٘ املروبط٘ مبذال البشح .اال ةيف علٙ اةقةٔات 
 مبَارات استظراف املشتقبل يف ؿْٛ الدراسات الشاةق٘ . ٘حتدٓد  اٜن 
  ٛمَارات استظراف املشتقبل لدٚ ملللنات اليةٔ٘ االسرٓ٘ . استبٔاٌةيا 
 اليةٔ٘ االسرٓ٘ . ٘ةياٛ استبٔاٌ املي ْر املشتقبلٕ ملللن 
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 مو ةقّات البشح .ّالجبات الة   التشق  مً الؼد 
   ٔعلٙ عٔي٘ البشحقّات البشح أوطب. 
 . استفةؾ ىتاٜر البشح ّوفش ٍا ّميا ظتَا 
  ملللنبات  املشتقبل استظراف مَارات لتينٔ٘ الكيّىٔ٘ ملدّى٘ ةياٛ وؼْر مقي 

 اةسرٓ٘ . اليةٔ٘

  الشؤال االول للبخح :  عًاوال : لإلجابة 
  جي  أٌ متتلكَا مللنُ اليةٔ٘ االسرٓ٘ ؟  ما مَارات استظراف املشتقبل اليت 
  ٘البيت ٓيبريبٕ وْامرٍبا لبدٖ      مبَارات استظراف املشتقبلى رًا للدو ّدْق  اٜن

سبببرٓ٘ ،كببباٌ مبببً الـبببرّرٖ علبببٙ البببباسجتو إعبببداق  اٜنببب٘ مللنببب٘ اليةٔببب٘ اة
لتشدٓببد مَببارات   اسببتبٔاٌةتلببك املَببارات لتكببٌْ ملٔببارًا  ٓببته يف ؿببُْٜ  ةيبباٛ     

 قبل لدٖ مللن٘ اليةٔ٘ االسرٓ٘ .استظراف املشت

 : اهلدف مً بياء املعيار 
حتدٓببد  اٜنبب٘ ةاملَببارات الببيت ٓتبريببٙ وْامرٍببا لببدٖ مللنبب٘ اليةٔبب٘ االسببرٓ٘ ،        

 ّ لك ملا لُ مً أٍنٔ٘ ّوىلث  علٙ اةسالٔ  التدرٓشٔ٘ اليت وقْو ةَا املللن٘ .

 : مصادر اشتكام وحدات املعيار 
   ْ قةٔبات ّاملؼباقر املفتلفب٘ لتشدٓبد ولبك      ت اةإيف ّلبياٛ  لبك امللٔبار م الردب

 ,Norris & Salamonاملَبارات ّميَبا : قراسب٘ ىٔبل ىبْرض ، مبادمْال سبالْمٌْ          

ت مشبببؽ ةلبببض ّدَبببات الي بببر للنبببرةو سبببْل    إ( سٔبببح ٍبببدمر الدراسببب٘  1993
قراا املللنبببو إاملَبببارات املشبببتقبلٔ٘ للنللبببه ،ّ بببد أكبببدت الدراسببب٘ علبببٙ أٍنٔبببُ     

ملشتقبل ّوينُٔ مَارات التيب  لدٖ املتللنو .كنا أكدت قراس٘ للشاؿر ّمَه ا
( علببٙ أٍنٔببُ وينٔببُ مَببارات التلامببل مبب     Kelly,Eugene,1990ٓببْدو كٔلببٕ    

ت داىبب  إّعببٕ املببتللنو ةاةهطببار افٔطبب٘ ةَببه  ٘الْا لٔبب٘ ّوينٔبب ٗ مببات ا ٔبباأ
ٌ أٙ ميكببً املللببه القببدرٗ علببٙ التْ بب  ّالتكٔببت مبب  الببتري  ستبب    اكتشبباة ؿببرّرٗ

 (Wells,2014)  ّٓلببز ٓشبباٍه يف وينٔببُ ولببك املَببارات للنببتللنو .كنببا سببدقت  
مً املَارات اليت جي  علبٙ املللبه    ٘مً التْػٔات اليت وتـنً جمنْع ٘جمنْع

      ٚ ملبباو إ -امتةكَببا ٍّببٕ   مَببه االسببداخ ااارٓبب٘ يف ا تنبب  ّا تنلببات اةهببر
مَبارِ االستفشبار     امبتةا  -تنب  افبٔت  امللله مبللْمبات عبً البٔٝب٘ افلٔب٘ ّا     

القبرارات   ا با  امتةا مَارٗ التشلٔل للنللْمات للْػبْل إت   -ّوْدُٔ االسٝل٘
( جمنْعبُ مبً   1997اليات ّاالهرًٓ ( .كنا سدقت مْ ُٓ عزت سشبً     اسياو -

نل علببٙ مَببارات لفَببه ا اؿببر مجببل  تاملَببارات الة مبب٘ للببتفك  يف املشببتقبل ّوظبب 
مَببارٗ اسببتفداو الببدلٔل كنببا   -مَببارٗ كظببت اللة ببات  -ت ا قبباٜ مَببارِ كظبب

وتـببنً جمنْعببُ مببً املَببارات الة مبب٘ للتيببب  ةاملشببتقبل مجببل مَببارِ اسببتفداو         
 اسلْة اادل ّا ْار. استفداومَارٗ -سكاو ػدار اةإمَارٗ  -سداخ ااارٓ٘اة

 ٘نْعوتـنً جم ّمً املَارات الرٜٔشٔ٘  ٘جمنْع الباسجتاٌّ د استفلؼر 
٘ ٌ متتلكَبا مللنب  أالبيت جيب     ّ مً املَارات الفرعٔ٘ الة م٘ الستظراف املشبتقبل 

 اليةٔ٘ االسرٓ٘ ّوتنجل مٔنا ٓلٕ :  
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  اوال  :مَارة فَه احلاضز 

 مَارٗ كظت اللة ٘ ةو االسباة ّاليتاٜر. 
 بشح ّاال ةيف يف الللْو املفتلف٘ال. 
 ٕةياٛ أىظط٘ التلله الياو. 
 ٓا ّاالسداخ ااارٓ٘  ات اللة ٘ ةاملشتقبل استٔلاة القـا. 
 مَارٗ كظت اللة ٘ ةو االسباة ّاليتاٜر. 
 مَارٗ التفك  اليا د.  
 ُمَارٗ ولنٔ  الفَه مبلآ  ا تن  ّمظكةو.  

 ثاىيا : مَارات التبوء باملشتكبل 

 ٔوؼنٔه التؼْر املشتقبلٕ   سٔيارْٓ الروٓ٘ املشتقبل) ٘. 
  لتيا ض يف االمكار .ّدُ اأمَارٗ اكتظاف 
 . مَارٗ التْ   افشْة لليتاٜر 
 . مَارٗ اادل ّا ْار 
 مَارٗ ا ا  القرارات. 

 : صالحية الصورة املبدئية للنعيار 
ةلببد حتدٓببد املَببارات الشبباةق٘ م  عببرض  اٜنبب٘ املَببارات الة مبب٘ الستظبببراف         

      ُ مبببً  املشبببتقبل البببيت جيببب  أٌ متتلكَبببا مللنببب٘ اليةٔببب٘ اةسبببرٓ٘ علبببٙ جمنْعببب
ّ ؼبؽ اال تؼباق امليزلببٕ    –االسباويٗ ميباٍر ّ بر  التبدرٓص اليةٔب٘ اةسبرٓ٘       

ّ لببك لتشدٓببد أٍببه ولببك املَببارات ّ ببْٗ قاللتَببا ّالتىلكببد مببً اروبببا  املَببارات       
الفرعٔبب٘ ةاملَببارات الرٜٔشبب٘ ، ّ ببد أسببفر  لببك عببً عببدٗ ولببدٓةت ّاسببتبلاق ةلببض  

 ه عً أٌ أٍه ولك املَارات ٍٕ : املَارات أّ قمر ةلـَا، ّ د اسفرت ىتاٜر التشكٔ
  : مَبببه ا اؿبببر  ّوظبببنل جمنْعبببُ مبببً املَبببارات الفرعٔببب٘   مَبببارٗ     مَبببارٗاّال

مَببارِ اسببتٔلاة القـببآا ّاالسببداخ     -كظببت اللة بب٘ ةببو االسببباة ّاليتبباٜر    
٘   -ااارٓبب٘  ات اللة بب٘ ةاملشببتقبل  -مَببارِ البشببح ّاال ببةيف يف الللببْو املفتلفبب

 مَارٗ التفك  اليا د( .
          ٗثاىٔا : مَبارٗ التيبب  ةاملشبتقبل ّوظبنل جمنْعبُ مبً املَبارات الفرعٔب٘  مَبار 

مَببارِ  -مَببارات ا با  القببرار -الؼبْرٗ املشببتقبلٔ٘ "سبٔيارْٓ الروٓبب٘ املشبتقبلٔ٘ "   
 اادل ّا ْار(.

 وات البخح دثاىيا :اعداد أ: 
  : مَارات استشزاف املشتكبل لدي معلنات الرتبية االسزية  استبياٌاواًل 
  ًاالستبياٌاهلدف م  : 

يف ؿببْٛ التلرٓببت اإلدراٜببٕ ملَببارات استظببراف املشببتقبل ،  االسببتبٔاٌم إعببداق 
ّةلببد اال ببةيف علببٕ اللدٓببد مببً القببراٛات ّالدراسببات الشبباةق٘ م حتدٓببد عبببارات    

امبتةا مللنبُ اليةٔب٘ االسبرٓ٘ ملَبارات استظبراف       قرد٘ ةَدف حتدٓد  االستبٔاٌ
(  60يف طكلُ اليَاٜٕ مً    وكٌْ االستبٔاٌلتدرٓشٕ  ، ّ د املشتقبل أثياٛ االقاٛ ا

 ّعدق املَارات الفرعٔ٘ : لةستبٔاٌعبارٗ ّاادّل التالٕ ْٓؿجل افاّر الرٜٔشٔ٘ 
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مَارات استظراف  الستبٔاٌلفرعٔ٘ آْؿجل املَارات الرٜٔشٔ٘ ّعدق املَارات  :(1ددّل ر ه   
 املشتقبل لدٚ مللنات اليةٔ٘ االسرٓ٘

  االستبياٌصدم : 
البشجٔ٘ لقٔاض ما ّؿلر لقٔاسُ ، كنبا َٓبدف    االقاٗٓقؼد ةالؼد  "  درٗ 

 إلٕ ا كه علٕ مدٖ متجٔل االقاٗ للنٔداٌ اليٖ ٓقٔشُ "   ّ اٌ عبٔدات ّ هرٌّ 
اةسلْة االسؼاٜٕ ّٓتـبجل مٔنبا    استفداوم  االستبٔاٌ( .ّلتشدٓد ػد  2003
 ٓلٙ :

  باستخداو االتشام الداخلي بني الدرجة الكلية لكل حمور فزعي والدرجة الكلية للنخور الزئيشي:الصدم 
م سشبببباة الؼببببد  ةاسببببتفداو االوشببببا  الببببداهلٕ ّ لببببك  شبببباة ملامببببل     
االروبا   ملامبل اروببا   ة سبٌْ( ةبو الدردب٘ الكلٔب٘ لكبل حمبْر مرعبٕ  مَبارٗ           

اسبببتٔلاة القـبببآا  ات اللة ببب٘ كظبببت اللة ببب٘ ةبببو اةسبببباة ّاليتببباٜر ، مَبببارٗ 
ةاملشببتقبل ، مَببارٗ البشببح ّاال ببةيف يف الللببْو املفتلفبب٘ ، مَببارٗ الببتفك  اليا ببد(     
ّالدردبب٘ الكلٔبب٘ للنشببْر الرٜٔشببٕ  املَببارات الة مبب٘ لفَببه ا اؿببر( ، ّااببدّل       

 التالٕ ْٓؿجل  لك :

للنشْر الرٜٔشٕ  الكلٔ٘ ٔه ملامةت االروبا  ةو قرد٘ كل حمْر مرعٕ ّالدرد٘  :( 2ددّل   
  املَارات الة م٘ لفَه ا اؿر(

 

 

 

 

( 0.01ٓتـببجل مببً ااببدّل أٌ ملببامةت االروبببا  كلببَا قالبب٘ عيببد مشببتْٚ           
ال ياةَببا مببً الْاسببد الؼببشٔجل ممببا ٓببدل علببٙ ػببد  ّتبباىص افبباّر الفرعٔبب٘      

 .           لةستبٔاٌ

 ي والدرجة الكلية للنخور الزئيشيالصدم باستخداو االتشام الداخلي بني الدرجة الكلية لكل حمور فزع: 
م سشبببباة الؼببببد  ةاسببببتفداو االوشببببا  الببببداهلٕ ّ لببببك  شبببباة ملامببببل     
االروبا   ملامبل اروببا   ة سبٌْ( ةبو الدردب٘ الكلٔب٘ لكبل حمبْر مرعبٕ  مَبارٗ           

رْٓ الروٓبب٘ املشببتقبلٔ٘" ، مَببارات ا ببا  القببرار ، مَببارٗ      الؼببْرٗ املشببتقبلٔ٘ "سببٔيا  
اابببدل ّا بببْار( ّالدردببب٘ الكلٔببب٘ للنشبببْر الرٜٔشبببٕ  املَبببارات الة مببب٘ للتيبببب         

 ةاملشتقبل( ، ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :
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 ٔه ملامةت االروبا  ةو قرد٘ كل حمْر مرعٕ ّالدرد٘ الكلٔ٘ للنشْر الرٜٔشٕ  :(3ددّل  
 لة م٘ للتيب  ةاملشتقبل( املَارات ا

 

 

 

( 0.01ٓتـببجل مببً ااببدّل أٌ ملببامةت االروبببا  كلببَا قالبب٘ عيببد مشببتْٚ           
ال ياةَببا مببً الْاسببد الؼببشٔجل ممببا ٓببدل علببٙ ػببد  ّتبباىص افبباّر الفرعٔبب٘      

 .           لةستبٔاٌ

  لالستبياٌالصدم باستخداو االتشام الداخلي بني الدرجة الكلية لكل حمور والدرجة الكلية : 
الؼببببد  ةاسببببتفداو االوشببببا  الببببداهلٕ ّ لببببك  شبببباة ملامببببل     م سشبببباة

االروببببا   ملامبببل اروببببا   ة سبببٌْ( ةبببو الدردببب٘ الكلٔببب٘ لكبببل حمبببْر  املَبببارات     
الة مببب٘ لفَبببه ا اؿبببر ، املَبببارات الة مببب٘ للتيبببب  ةاملشبببتقبل( ّالدردببب٘ الكلٔببب٘       

   ّ اابدّل  لةستبٔاٌ  مَارات استظراف املشتقبل  لدٖ مللنبُ اليةٔب٘ اةسبرٓ٘( ، 
 التالٕ ْٓؿجل  لك :

 ٔه ملامةت االروبا  ةو قرد٘ كل حمْر ّقرد٘ استبٔاٌ مَارات استظراف املشتقبل   :(4ددّل  
 لدٖ مللنُ اليةٔ٘ اةسرٓ٘

 

 

( 0.01ٓتـببجل مببً ااببدّل أٌ ملببامةت االروبببا  كلببَا قالبب٘ عيببد مشببتْٚ           
 ال ياةَا مً الْاسد الؼشٔجل مما ٓدل علٙ ػد  ّتاىص حماّر االستبٔاٌ .         

م عرؿبببُ يف ػبببْروُ اةّلٔببب٘ علبببٕ جمنْعببب٘ مبببً   االسبببتبٔاٌلتشدٓبببد ػبببد  
امليببباٍر ّ بببر  -اق امليزلبببٕ اليةبببْٖ اةسببباويٗ املتفؼؼبببو يف جمببباالت " اال تؼببب

ّ مجٔب  عباراوبُ ، ّ بد أةبدٖ الشباقٗ       االستبٔاٌيف حماّر   راَٜهالتدرٓص "  ةهي 
افكنبببو ةلبببض املةس بببات وتنجبببل يف ولبببدٓل ةلبببض ػبببٔا ات اللببببارات ّسبببيف  

 راٛ افكنو . دراٛ التلدٓةت الة م٘ يف ؿْٛ إةلـَا ، ّ د م 

  االستبياٌثبات : 
يف القٔاض ّعدو ويا ـَا مب  ىفشبَا،    اةقاٗق ٘  (Reliability)الجبات ٓقؼد ة

 أةبْ سطب  ّ هبرٌّ،     .ّاوشا َا مٔنا وزّقىا ةُ مً مللْمات عً سبلْا املفشبْؾ  
1996 :102 .) 

 -Alpha Cronbachملامبببل الفبببا كرّىببببا   ّم سشبباة الجببببات عبببً  رٓببب   
 ( Split-half رٓق٘ التذزٜ٘ اليؼفٔ٘ 
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مَارات استظراف املشتقبل  لدٖ مللنُ اليةٔ٘  ملامل الجبات فاّر استبٔاٌ ٔه  :(5ددّل  
 اةسرٓ٘

،  بببٔه ملبببامةت الجببببات : ملامبببل الفبببآتـبببجل مبببً اابببدّل الشببباة  أٌ مجٔببب  
 .االسبببتبٔاٌممبببا ٓبببدل علبببٙ ثببببات    0.01يؼبببفٔ٘ ، قالببب٘ عيبببد مشبببتْٚ  التذزٜببب٘ ال

 (2ّةيلك أػبجل االستبٔاٌ يف ػْروُ اليَأٜ٘ ملش  ر ه   

 :عً معلنُ الرتبية االسزية : ةأعداد استنارة بياىات عام ثاىيا 
اليةٔ٘ االسرٓ٘  ةَدف ا ؼْل علٕ  ٘م إعداق استنارٗ البٔاىات اللام٘ ملللن

 مببب٘ عبببً املللنبببات ، ستبببٙ ٓبببته حتدٓبببد هؼببباٜؽ مفبببرقات اللٔيببب٘  املللْمبببات الة
ّالتشق  مً مرّض الدراس٘ ، ّ د وـبنير االسبتنارٗ البٔاىبات التالٔب٘ :  امل ٍبل      
الللنببٕ للنللنبب٘ / عببدق سببيْات ايفببوٗ / عببدق الببدّرات الببيت م ا ؼببْل علَٔببا    

 (1ملش  ر ه   . للتينٔ٘ املَئ٘

 املشتكبلي ملعلنُ الرتبية االسزية : ثالجا : إعداد استبياٌ  امليظور 
 : ٌاهلدف مً االستبيا 

م إعبببداق ٍبببيا االسبببتبٔاٌ  يف ؿبببْٛ التلرٓبببت اإلدراٜبببٕ للني بببْر املشبببتقبلٕ    
علببٕ اللدٓببد مببً القببراٛات ّالدراسببات      اال ببةيف ملللنبب٘ اليةٔبب٘ االسببرٓ٘  ، ّةلببد    

ارات املقٔباض  ( م حتدٓبد عبب  2009 ،ّالٛ مبْ ٖ  ،عبد ا لبٔه   الشاةق٘ ميَا  قراس٘
-ةَدف حتدٓد املي ْر املشتقبلٕ لدٚ مللن٘ اليةٔ٘ االسرٓ٘ جباىبٔ٘   الداملٕ 

( عببببارٗ ةلـبببَا إجيببباةٕ 32، ّ بببد وكبببٌْ املقٔببباض يف طبببكلُ اليَببباٜٕ مبببً   (امللبببريف
 الؼٔا ٘ ّاآلهر سليب ، مقشن٘ إلٕ افاّر التالٔ٘ :

 :  اوال : اجلاىب الدافعي 
( عببارٗ عبً كبل مبا ٓبدم  مللنب٘        18الرٜٔشبٕ مبً      وكْىر عبارات ٍيا افْر

 اليةٔ٘ اةسرٓ٘ قاهلًٔا ّهاردًٔا لتْدُٔ سلْكَا لتشقٔ  االٍداف امليظْقٗ   

 : ثاىيا : اجلاىب املعزيف 
( عبارٗ عً كل ما ٓتللب  ةامللبارف ّاملَبارات     14وكْىر عبارات ٍيا افْر مً   

ٔقَبببا مبببً هبببةل امللبببارف ّاملَبببارات ت حتقإالببيت وشبببلٙ مللنببب٘ اليةٔببب٘ االسبببرٓ٘  
 املفتلف٘ اليت وشلٕ ات اكتشاةَا .
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   : ٌصدم االستبيا 
لقٔبباض ػببد  االسببتبٔاىات م عرؿببُ يف ػببْروُ اةّلٔبب٘ علببٕ جمنْعبب٘ مببً         

 -علبببه البببيفص -اةسببباويٗ املتفؼؼبببو يف جمببباالت " اال تؼببباق امليزلبببٕ اليةبببْٖ    
املقٔباض ّ مجٔب  عباراوبُ ، ّ بد      املياٍر ّ ر  التدرٓص "  ةهبي أراٍٛبه يف حمباّر   

أةببدٖ الشببباقٗ افكنبببو ةلبببض املةس بببات علبببٙ ػبببٔا ٘ ةلبببض اللببببارات ّسبببيف  
 دراٛ التلدٓةت الة م٘ يف ؿْٛ اراٛ افكنو .إةلـَا ّ د م 

  ٌساليب االحصائية األ باستخداوومت حتديد صدم االستبيا :  
 ة لكل حمور والدرجة الكلية لالستبياٌ :الصدم باستخداو االتشام الداخلي بني الدرجة الكلي 

م سشبببباة الؼببببد  ةاسببببتفداو االوشببببا  الببببداهلٕ ّ لببببك  شبببباة ملامببببل     
االروببببا   ملامبببل اروببببا   ة سبببٌْ( ةبببو الدردببب٘ الكلٔببب٘ لكبببل حمبببْر  اااىببب      
البببداملٙ ، اااىببب  امللبببريف( ّالدردببب٘ الكلٔببب٘ لةسبببتبٔاٌ  املي بببْر املشبببتقبلٕ( ،       

 ك :ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  ل

  ٔه ملامةت االروبا  ةو قرد٘ كل حمْر ّقرد٘ استبٔاٌ املي ْر املشتقبلٕ :(6ددّل  

 

( 0.01لببَا قالبب٘ عيببد مشببتْٚ      ٓتـببجل مببً ااببدّل أٌ ملببامةت االروبببا  ك    
 ال ياةَا مً الْاسد الؼشٔجل مما ٓدل علٙ ػد  ّتاىص حماّر االستبٔاٌ .         

 : الجبات   
ملامل الفبا كرّىببا     عً  رٓ  استبٔاٌ املي ْر املشتقبلٕ م سشاة الجبات 

Alpha Cronbach - ٘ٔرٓق٘ التذزٜ٘ اليؼف Split-half). 

 املي ْر املشتقبلٕ لجبات فاّر استبٔاٌ ٔه ملامل ا :(7ددّل  

 

،  بببٔه ملبببامةت الجببببات : ملامبببل الفببباة  أٌ مجٔببب  ٓتـبببجل مبببً اابببدّل الشبببا
ٌ    0.01التذزٜببب٘ اليؼبببفٔ٘ ، قالببب٘ عيبببد مشبببتْٚ    . ممبببا ٓبببدل علبببٙ ثببببات االسبببتبٔا

ّةيلك أػبجل استبٔاٌ املي ْر املشتقبلٕ ملللن٘ اليةٔ٘ اةسبرٓ٘ دباٍز للتطبٔب     
 (. 2، ملش  ر ه   

  لبخح :ادوات اتطبيل 
سببرٓ٘ مبشام بب٘  للنببات اليةٔبب٘ اة البشببح علببٙ عٔيبب٘ مببً م   أقّاتم وطبٔبب  

مخشب٘   اسبتبلاق مللن٘ ّ د م  43( سٔح ةل  عدق عٔي٘ البشح اةّلٔ٘ ٘القلْٔةٔ 
ّةببيلك ةلبب  عببدق  ً االسببتذاة٘ علببٙ أقّات البشبح ، مبً املللنببات للببدو اسبتكنام  

 .مللن٘  38عٔي٘ البشح 
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 :  ىتائج البخح وتفشريٍا 
 : وصف البياىات العامة لعيية البخح 
 اخلربة يف التدريص :  سيوات 

( وْ ٓبب  أمببراق عٔيبب٘ البشببح وبلببا ملببتري  سببيْات ايفببوٗ يف  8ْٓؿببجل ااببدّل   
 التدرٓص

 وْ ٓ  أمراق عٔي٘ البشح وبلًا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص:(8ددّل  

  

  

مبً أمبراق عٔيب٘ البشبح وراّسبر سبيْات هبووًَ         16( أٌ  8 ٓتـجل مً ددّل  
مببً أمببراق  12% ، ةٔينببا 42.1سببي٘ ةيشببب٘  15سببيْات ة ببل مببً   10يف التببدرٓص مببً 

سببي٘ مببىلكجر ةيشبببب٘    15عٔيبب٘ البشببح كاىببر سببيْات هببووًَ يف التببدرٓص مببً        
مً أمبراق عٔيب٘ البشبح كاىبر سبيْات هبووًَ يف التبدرٓص أ بل مبً           %10 ، 31.6ّ

 % .26.3سيْات ةيشب٘  10

 صول عل  دورات للتينية املَيية احل: 
( ٍببل سؼبل أمببراق عٔيبب٘ البشبح علببٙ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘   9ْٓؿبجل ااببدّل   

 ةلد االلتشا  مبَي٘ التدرٓص

 قّرات للتينٔ٘ املَئ٘ ةلد االلتشا  مبَي٘ التدرٓصٍل سؼل أمراق عٔي٘ البشح علٙ  :(9ددّل  

   

  

مبببً أمبببراق عٔيببب٘ البشبببح ساػبببةت علبببٙ قّرات      23( أٌ 9ٓتـبببجل مبببً دبببدّل   
مبً أمبراق    15% ، ةٔينبا  60.5ا  مبَيب٘ التبدرٓص ةيشبب٘    للتينٔ٘ املَئ٘ ةلد االلتشب 

عٔيببب٘ البشبببح  ببب  ساػبببةت علبببٙ قّرات للتينٔببب٘ املَئببب٘ ةلبببد االلتشبببا  مبَيببب٘   
 % .39.5التدرٓص ةيشب٘ 

 عزض اليتائج يف ضوء فزوض البخح:  
 الفزض األول   : 

ٓبببيؽ الفبببرض اةّل للبشبببح علبببٙ " وْدبببد مبببرّ   ات قاللببب٘ إسؼبببأٜ٘ ةبببو        
ت مللنبببات اليةٔببب٘ اةسبببرٓ٘ ملَبببارات استظبببراف املشبببتقبل  وبلبببا       متْسبببت قردبببا 

 ملتري ات الدراس٘ " ّٓتفريف مً الفرض الشاة  الفرّض التالٔ٘ :
  ٜ٘ٔسبرٓ٘  اليةٔب٘ اة  قردبات مللنبات  متْست  ةووْدد مرّ   ات قاللُ اسؼا

قّرات  -ملَبببارات مَبببه ا اؿبببر وبلبببا ملبببتري ات الدراسببب٘  عبببدق سبببيْات ايفبببوٗ       
 املَئ٘( .التينٔ٘ 
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ّللتشقببب  مبببً الفبببرض  الشببباة  م وطبٔببب  اهتببببار   ت ( ، ّسشببباة حتلٔبببل         
التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَبارات استظبراف املشبتقبل علبٙ افبْر      

رات استظراف املشتقبل  مَارات مَه ا اؿر( ّاابداّل التالٔب٘ وْؿبجل    اّل ملَاة
  لك :

مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ كظت اللة ٘ ةو اةسباة  حتلٔل التبآً لدردات :(10ددّل  
 ّاليتاٜر وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص

   

   

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   22.068( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر   10ٓتـبببجل مبببً دبببدّل       
( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو قردببات مللنببات    0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ ملَببارٗ كظببت اللة بب٘ ةببو اةسببباة ّاليتبباٜر وبلببا ملببتري  سببيْات  
للنقارىببات  LSDرٓص ، ّمللرمبب٘ اتبباِ الداللبب٘ م وطبٔبب  اهتبببار   ايفببوٗ يف التببد 

 املتلدقٗ ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :(11ددّل  

 
 

 

( ّدببْق مببرّ  يف مَببارٗ كظببت اللة بب٘ ةببو اةسببباة     11ٓتـببجل مببً دببدّل    
سبي٘   15ّاليتاٜر ةو أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مبً     

ٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص "مبً      مىلكجر ّكة مً أمراق اللٔيب٘ الةوب  
سببيْات" لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ      10سببي٘ ، أ ببل مببً    15سببيْات ة ببل مببً    10

( 0.01سي٘ مىلكجر عيد مشتْٚ قالل٘   15كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص مً 
ةٔينا ال وْدد مرّ  ةو أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التبدرٓص  

سبي٘ ّأمبراق اللٔيب٘ الةوببٕ كاىبر سبيْات هببووَه يف       15ْات ة بل مببً  سبي  10مبً  
سيْات ، سٔح ةل  متْست قرد٘ أمراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر     10التدرٓص أ ل مً 

( ، ٓلَٔه كبة مبً أمبراق    19.256سي٘ مىلكجر   15سيْات هووَه يف التدرٓص مً 
 15ت ة ببل مببً سببيْا 10اللٔيبب٘ الةوببٕ وراّسببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً  

سبيْات   10سي٘ ّأمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص أ بل مبً      
( ، مٔىلوٕ يف املروب٘ اةّت أمراق اللٔيب٘  9.847( ،  10.149مبتْسطو علٕ التْالٕ  

سي٘ مىلكجر سٔح كاىر مَارٗ  15الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص مً 
يتبباٜر لببدَٓه أكببو ، ثببه كببة مببً أمببراق اللٔيبب٘  كظببت اللة بب٘ ةببو اةسببباة ّال

سببي٘   15سببيْات ة ببل مببً    10الةوببٕ وراّسببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً      
سببيْات يف  10ّأمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً   

 املروب٘ الجاىٔ٘ .
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كظت اللة ٘ ةو اةسباة  الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ :(12ددّل  
 ّاليتاٜر وبلا ملتري  ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

  

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘ 10.263( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر   12ٓتـبببجل مبببً اابببدّل   
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

للتينٔبب٘ املَئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات      
أمبراق اللٔيب٘  ب  ا اػبةت     ( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘   17.558للتينٔ٘ املَئ٘  

( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت    8.094علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘   
علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘ كاىببر مَببارٗ كظببت اللة بب٘ ةببو اةسببباة ّاليتبباٜر    

   .لدَٓه أكو مً أمراق اللٔي٘    ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

 لجاىي مً الفزض الزئيشي األول عل  :ييص الفزض الفزعي ا 
اليةٔب٘ االسبرٓ٘    قردبات مللنبات  متْست  ةووْدد مرّ   ات قاللُ اسؼأٜ٘ 

قّرات  –ملَببارات التببببْٛ ةاملشبببتقبل وبلبببا ملببتري ات الدراسببب٘  عبببدق سبببيْات ايفبببوٗ   
 التينٔ٘ املَئ٘( .

ّللتشقببب  مبببً الفبببرض  الشببباة  م وطبٔببب  اهتببببار   ت ( ، ّسشببباة حتلٔبببل         
لتبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَبارات استظبراف املشبتقبل علبٙ افبْر      ا

الجاىٕ ملَارات استظراف املشتقبل   مَبارات التيبب  ةاملشبتقبل ( ّاابداّل التالٔب٘      
 وْؿجل  لك :

حتلٔل التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ استٔلاة القـآا  ات اللة ٘  :(13ددّل  
 تقبل وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓصةاملش

   

   

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   34.184( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    13ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
قردبات   متْسبطات  ( ، مما ٓبدل علبٙ ّدبْق مبرّ  ةبو     0.01إسؼأٜا عيد مشتْٚ  

مللنببات اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ ملَببارٗ اسببتٔلاة القـببآا  ات اللة بب٘ ةاملشببتقبل وبلببا         
 LSDملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص ، ّمللرم٘ اتباِ الداللب٘ م وطبٔب  اهتببار     

 للنقارىات املتلدقٗ ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :(14ددّل  
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( ّدببْق مببرّ  يف مَببارٗ كظببت اسببتٔلاة القـببآا  ات  14ٓتـببجل مببً دببدّل   
اللة ٘ ةاملشتقبل ةو أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص مً 

سبببي٘ مبببىلكجر ّكبببة مبببً أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ وراّسبببر سبببيْات هبببووَه يف         15
سببيْات" لؼببا  أمببراق    10سببي٘ ، أ ببل مببً    15سببيْات ة ببل مببً    10مببً التببدرٓص "

سبببي٘ مبببىلكجر عيبببد   15اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً   
( ، ةٔينا وْدد مرّ  ةو أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات  0.01مشتْٚ قالل٘   

الةوبٕ كاىبر   سي٘ ّأمراق اللٔيب٘   15سيْات ة ل مً  10هووَه يف التدرٓص مً 
سبببيْات لؼبببا  أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ    10سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص أ بببل مبببً   

سي٘ عيد مشتْٚ  15سيْات ة ل مً  10وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص مً 
أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات      ات( ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب    0.05قاللبب٘   

، ٓلببَٔه أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ   (30.196سببي٘ مببىلكجر   15هببووَه يف التببدرٓص مببً 
سببي٘ مبتْسببت  15سببيْات ة ببل مببً  10وراّسبر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً  

( ، ّأه ا أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص أ ل مً 17.795 
( ، مٔىلوٕ يف املروب٘ اةّت أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر 15.443سيْات مبتْست    10

 َ سببي٘ مببىلكجر سٔببح كاىببر مَببارٗ اسببتٔلاة     15ه يف التببدرٓص مببً  سببيْات هببوو
القـببآا  ات اللة بب٘ ةاملشببتقبل لببدَٓه أكببو ، ثببه أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ وراّسببر   

سي٘ يف املروب٘ الجاىٔ٘ ، ثه  15سيْات ة ل مً  10سيْات هووَه يف التدرٓص مً 
سببيْات يف  10أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً      

 املروب٘ اةه ٗ .

الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ استٔلاة القـآا  ات  :( 15ددّل    
 اللة ٘ ةاملشتقبل وبلا ملتري  ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

  

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘ 13.008( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر  15ٓتـبببجل مبببً اابببدّل    
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات     للتينٔبب٘ املَئبب٘   
( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘ أمبراق اللٔيب٘  ب  ا اػبةت       29.438للتينٔ٘ املَئ٘  

( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت 16.337علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘  
ت اللة ب٘ ةاملشبتقبل   علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘ كاىر مَارٗ استٔلاة القـآا  ا

 لدَٓه أكو مً أمراق اللٔي٘    ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘.  

يف الللْو  ( حتلٔل التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ البشح ّاال ةيف 16ددّل   
 املفتلف٘ وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص
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( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   49.082( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    16ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
دل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو قردببات مللنببات   ( ، ممببا ٓبب0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ ملَببارٗ البشببح ّاإل ببةيف يف الللببْو املفتلفبب٘ وبلببا ملببتري  سببيْات         
للنقارىببات  LSDايفببوٗ يف التببدرٓص ، ّمللرمبب٘ اتبباِ الداللبب٘ م وطبٔبب  اهتبببار     

 املتلدقٗ ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :

 دقٗللنقارىات املتل LSDاهتبار  :( 17ددّل    

 
 

 

لبشبببح ّاإل بببةيف يف الللبببْو  ( ّدبببْق مبببرّ  يف مَبببارٗ ا 17ٓتـبببجل مبببً دبببدّل     
سبي٘   15املفتلف٘ ةو أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هبووَه يف التبدرٓص مبً    

مىلكجر ّكة مً أمراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص "مبً        
سببيْات" لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ      10سببي٘ ، أ ببل مببً    15سببيْات ة ببل مببً    10

( 0.01سي٘ مىلكجر عيد مشتْٚ قالل٘   15 لتدرٓص مًكاىر سيْات هووَه يف ا
، كنا وْدد مرّ  ةو أمراق اللٔي٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص      

سبي٘ ّأمبراق اللٔيب٘ الةوببٕ كاىبر سبيْات هببووَه يف       15سبيْات ة بل مببً    10مبً  
سيْات لؼا  أمراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه       10التدرٓص أ ل مً 
( ، سٔببح  0.01سبي٘ عيببد مشببتْٚ قاللبب٘     15سببيْات ة ببل مببً  10يف التبدرٓص مببً  
أمراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مبً         اتةل  متْست قرد

( ، ٓلَٔه أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف    17.009سي٘ مىلكجر   15
( ، ّأهببب ا أمبببراق 11.119سبببي٘ مبتْسبببت   15سبببيْات ة بببل مبببً   10التبببدرٓص مبببً 

سببيْات مبتْسببت   10اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً  
( ، مٔببىلوٕ يف املروببب٘ اةّت أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف   8.035 

سبببي٘ مبببىلكجر سٔبببح كاىبببر مَبببارٗ البشبببح ّاإل بببةيف يف الللبببْو  15التببدرٓص مبببً  
اللٔيببب٘ الةوبببٕ وراّسبببر سبببيْات هبببووَه يف    املفتلفببب٘ لبببدَٓه أكبببو ، ثبببه أمبببراق  

سببي٘ يف املروببب٘ الجاىٔبب٘ ، ثببه أمببراق اللٔيبب٘       15سببيْات ة ببل مببً    10التببدرٓص مببً  
 سيْات يف املروب٘ اةه ٗ . 10الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص أ ل مً 

يف الللْو  اإل ةيفالفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ البشح ّ :( 18ددّل    
 املفتلف٘ وبلا ملتري  ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘
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( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘  7.776( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر    18جل مبببً اابببدّل     ٓتـببب
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  اتللتينٔب٘ املَئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب 
للٔيب٘  ب  ا اػبةت    ( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘ أمبراق ا   15.732للتينٔ٘ املَئ٘  

( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت    9.103علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘   
يف الللبببْو املفتلفببب٘  ّاال ببةيف علببٕ قّرات للتينٔببب٘ املَئبب٘ كاىبببر مَببارٗ البشبببح    

              لبببدَٓه أكبببو مبببً أمبببراق اللٔيببب٘  ببب  ا اػبببةت علبببٕ قّرات للتينٔببب٘ املَئببب٘  .    
( حتلٔببل التبببآً لببدردات مللنبببات اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ ملَببارٗ البببتفك         19دببدّل    

 اليا د 

 وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص

   

   

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   27.432( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    19ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
قردببات  متْسببت ( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو 0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ  

مللنبببات اليةٔببب٘ اةسبببرٓ٘ ملَبببارٗ البببتفك  اليا بببد وبلبببا ملبببتري  سبببيْات ايفبببوٗ يف    
للنقارىبببات املتلبببدقٗ  LSDلرمببب٘ اتببباِ الداللببب٘ م وطبٔببب  اهتببببار   التبببدرٓص ، ّمل

 ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :(20ددّل  

 
  

( ّدْق مرّ  يف مَارٗ البتفك  اليا بد ةبو أمبراق اللٔيب٘       20ٓتـجل مً ددّل   
سبي٘ مبىلكجر ّكبة مبً أمبراق       15الةوٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مبً      

 15سبيْات ة بل مبً     10التبدرٓص "مبً    اللٔي٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف    
سبيْات" لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف          10سي٘ ، أ ل مبً  
( ، ةٔينبا ال وْدبد مببرّ     0.01سبي٘ مبىلكجر عيبد مشبتْٚ قاللب٘         15التبدرٓص مبً   

سبيْات ة بل    10ةو أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   
 10أمراق اللٔي٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص أ بل مبً        سي٘ ّ 15مً 

أمراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف       اتسيْات ، سٔح ةل  متْست قرد
( ، ٓلببَٔه كببة مببً أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ      35.418سببي٘ مببىلكجر    15التببدرٓص مببً  

مبببراق سبببي٘ ّأ 15سببيْات ة بببل مبببً   10وراّسببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً  
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سبيْات مبتْسبطو    10اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التبدرٓص أ بل مبً    
( ، مٔببىلوٕ يف املروببب٘ اةّت أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ     19.539( ،  20.382علببٕ التببْالٕ   

سبببي٘ مبببىلكجر سٔبببح كاىبببر مَبببارٗ   15كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً  
للٔيب٘ الةوببٕ وراّسبر سببيْات   البتفك  اليا بد لببدَٓه أكبو ، ثببه كبة مبً أمببراق ا     

سي٘ ّأمراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر     15سيْات ة ل مً  10هووَه يف التدرٓص مً 
 سيْات يف املروب٘ الجاىٔ٘ . 10سيْات هووَه يف التدرٓص أ ل مً 

الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ التفك  اليا د وبلا ملتري   :(  21ددّل   
 ل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘ا ؼْ

  

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘   8.624( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر    21ٓتـبببجل مبببً اابببدّل     
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  اتللتينٔب٘ املَئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب 
اللٔيب٘  ب  ا اػبةت     ( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘ أمبراق   31.780للتينٔ٘ املَئ٘  

( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت 24.451علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘  
علبٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘ كاىببر مَببارٗ البتفك  اليا ببد لببدَٓه أكببو مببً أمببراق   

 اللٔي٘    ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘  . 

ت اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للنَارات الة م٘ لفَه ا اؿر حتلٔل التبآً لدردات مللنا :( 22ددّل   
 ككل وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص

   

   

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   44.854( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    22ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو قردببات مللنببات    0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للنَارات الة م٘ لفَه ا اؿر ككل وبلا ملبتري  سبيْات ايفبوٗ    
للنقارىببات املتلببدقٗ  LSDالداللبب٘ م وطبٔبب  اهتبببار يف التببدرٓص ، ّمللرمبب٘ اتبباِ 

 ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :( 23ددّل  
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( ّدببْق مببرّ  يف املَببارات الة مبب٘ لفَببه ا اؿببر ةببو      23ٓتـببجل مببً دببدّل    
سي٘ مىلكجر ّكة  15أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص مً 

سبيْات ة بل    10التدرٓص "مً  مً أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف
سبببيْات" لؼبببا  أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات   10سبببي٘ ، أ بببل مبببً  15مبببً 

( ، كنا وْدد  0.01سي٘ مىلكجر عيد مشتْٚ قالل٘    15هووَه يف التدرٓص مً 
سبيْات   10مرّ  ةو أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص مبً  

اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص أ ل مً  سي٘ ّأمراق 15ة ل مً 
سبيْات لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مببً           10
( ، سٔح ةلب  متْسبت قردب٘     0.01سي٘ عيد مشتْٚ قالل٘    15سيْات ة ل مً  10

سبببي٘ مبببىلكجر  15أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً  
( ، ٓلَٔه أمراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مبً        101.879 

( ، ّأهببب ا أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ  59.445سبببي٘ مبتْسبببت   15سبببيْات ة بببل مبببً  10
( ، 52.864سبببيْات مبتْسبببت    10كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص أ بببل مبببً  

  ْ ات هببووَه يف التببدرٓص مٔببىلوٕ يف املروببب٘ اةّت أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببي
سي٘ مىلكجر سٔح كاىر املَارات الة م٘ لفَه ا اؿر لدَٓه أكو ، ثبه   15مً 

سبيْات ة بل مبً     10أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   
سببي٘ يف املروبببب٘ الجاىٔببب٘ ، ثبببه أمبببراق اللٔيبب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف    15

 ت يف املروب٘ اةه ٗ .سيْا 10التدرٓص أ ل مً 

الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للنَارات الة م٘ لفَه ا اؿر  :(  24ددّل   
 ككل وبلا ملتري  ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

  

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘ 30.127( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر   24ٓتـبببجل مبببً اابببدّل   
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

   ٘ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات    للتينٔبب٘ املَئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب
( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘ أمبراق اللٔيب٘  ب  ا اػبةت       94.508للتينٔ٘ املَئ٘  

( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت 57.985علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘  
علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘ كاىر املَارات الة م٘ لفَه ا اؿر لدَٓه أكو مً 

 مراق اللٔي٘    ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘  . أ

حتلٔل التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ الؼْرٗ املشتقبلٔ٘ "سٔيارْٓ  :( 25ددّل   
 الروٓ٘ املشتقبلٔ٘" وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص
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( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   37.028( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    25ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
قردببات مللنببات ( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو   0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ الؼْرٗ املشبتقبلٔ٘ "سبٔيارْٓ الروٓب٘ املشبتقبلٔ٘" وبلبا ملبتري        
 LSDسبببيْات ايفبببوٗ يف التببببدرٓص ، ّمللرمببب٘ اتببباِ الداللبببب٘ م وطبٔببب  اهتبببببار      

 للنقارىات املتلدقٗ ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :( 26ددّل  

 
 

 

تقبلٔ٘ "سببٔيارْٓ ( ّدببْق مببرّ  يف مَببارٗ الؼببْرٗ املشبب     26ٓتـببجل مببً دببدّل     
الروٓبب٘ املشببتقبلٔ٘" ةببو أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص  

سي٘ مىلكجر ّأمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص مبً   15مً 
سي٘ لؼا  أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سبيْات هبووَه يف    15سيْات ة ل مً  10

( ، ةٔينبا وْدبد مبرّ  ةبو      0.05د مشتْٚ قاللب٘    سي٘ مىلكجر عي 15التدرٓص مً 
سي٘ مىلكجر ّأمراق  15أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص مً 

سيْات لؼا  أمبراق   10اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص أ ل مً 
سبببي٘ مبببىلكجر عيبببد   15اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً   

( ، كنا وْدد مرّ  ةو أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سبيْات   0.01قالل٘    مشتْٚ
سي٘ ّأمراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر     15سيْات ة ل مً  10هووَه يف التدرٓص مً 

سبببيْات لؼبببا  أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ    10سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص أ بببل مبببً   
سي٘ عيد مشتْٚ  15 سيْات ة ل مً 10وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص مً 

( ، سٔبببح ةلببب  متْسبببت قردببب٘ أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات     0.01قاللببب٘   
( ، ٓلببَٔه أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ  26.625سببي٘ مببىلكجر   15هببووَه يف التببدرٓص مببً 

سببي٘ مبتْسببت  15سببيْات ة ببل مببً  10وراّسبر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً  
وٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص أ ل مً ( ، ّأه ا أمراق اللٔي٘ الة24.238 

( ، مٔىلوٕ يف املروب٘ اةّت أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر 15.958سيْات مبتْست    10
سبببي٘ مبببىلكجر سٔبببح كاىبببر مَبببارٗ الؼبببْرٗ  15سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً 

املشببتقبلٔ٘ "سببٔيارْٓ الروٓبب٘ املشببتقبلٔ٘" لببدَٓه أكببو ، ثببه أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ       
سببي٘ يف املروببب٘  15سببيْات ة ببل مببً  10ّسببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً ورا

 10الجاىٔ٘ ، ثبه أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص أ بل مبً           
 سيْات يف املروب٘ اةه ٗ .

الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ الؼْرٗ املشتقبلٔ٘  :( 27ددّل    
 ْ الروٓ٘ املشتقبلٔ٘" وبلا ملتري  ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘"سٔيارٓ
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( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘ 11.159( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر   27اابببدّل    ٓتـبببجل مبببً
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

للتينٔبب٘ املَئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات      
٘    27.741للتينٔ٘ املَئ٘    ب  ا اػبةت    ( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘ أمبراق اللٔيب

( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت 19.838علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘  
علبببٕ قّرات للتينٔببب٘ املَئببب٘ كاىبببر مَبببارٗ الؼبببْرٗ املشبببتقبلٔ٘ "سبببٔيارْٓ الروٓببب٘    
املشببتقبلٔ٘" لببدَٓه أكببو مببً أمببراق اللٔيبب٘  بب  ا اػببةت علببٕ قّرات للتينٔبب٘      

 املَئ٘  . 

لٔل التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارات ا ا  القرار  وبلا ملتري  حت :( 28ددّل   
 سيْات ايفوٗ يف التدرٓص

   

   

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   54.169( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    28ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو قردببات مللنببات    0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ ملَببارات ا ببا  القببرار وبلببا ملببتري  سببيْات ايفببوٗ يف التببدرٓص ،         
للنقارىات املتلدقٗ ّاادّل التبالٕ   LSDالدالل٘ م وطبٔ  اهتبار  ّمللرم٘ اتاِ

 ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :( 29ددّل    

 
  

( ّدببْق مببرّ  يف مَببارٗ ا ببا  القببرار ةببو أمببراق اللٔيبب٘   29ٓتـببجل مببً دببدّل   
سبي٘ مبىلكجر ّكبة مبً أمبراق       15الةوٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مبً      

      ً  15سبيْات ة بل مبً     10 اللٔي٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص "مب
سبيْات" لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف          10سي٘ ، أ ل مبً  
( ، كنبا وْدبد مبرّ  ةبو      0.01سي٘ مىلكجر عيد مشتْٚ قاللب٘     15التدرٓص مً 

سبيْات ة بل مبً     10أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   
 10وببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً       سببي٘ ّأمببراق اللٔيبب٘ الة   15

 10سبيْات لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مببً          
( ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘  0.01سببي٘ عيببد مشببتْٚ قاللبب٘    15سببيْات ة ببل مببً 

سبببي٘ مبببىلكجر  15أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً  
 10َٔه أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص مبً  ( ، ٓل13.125 
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( ، ّأهبب ا أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر 9.736سببي٘ مبتْسببت   15سببيْات ة ببل مببً 
( ، مٔببىلوٕ يف  5.997سببيْات مبتْسببت      10سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً     

سبي٘   15تبدرٓص مبً   املروب٘ اةّت أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف ال
مببىلكجر سٔببح كاىببر مَببارٗ ا ببا  القببرار لببدَٓه أكببو ، ثببه أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ   

سببي٘ يف املروببب٘  15سببيْات ة ببل مببً  10وراّسببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً 
 10الجاىٔ٘ ، ثبه أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص أ بل مبً           

 سيْات يف املروب٘ اةه ٗ .

وبلا ملتري    الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارات ا ا  القرار :( 30ّل  دد
 ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

  

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘   6.629( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر    30ٓتـبببجل مبببً اابببدّل     
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

للتينٔبب٘ املَئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات      
أمراق اللٔي٘  ب  ا اػبةت    ات( ، ةٔينا ةل  متْست قرد12.136املَئ٘   للتينٔ٘

( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت    7.518علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘   
علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘ كاىببر مَببارٗ ا ببا  القببرار لببدَٓه أكببو مببً أمببراق         

 .   اللٔي٘    ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

وبلا ملتري   حتلٔل التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ اادل ّا ْار  :( 31ددّل   
 سيْات ايفوٗ يف التدرٓص

   

   

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   34.356( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    31ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو قردببات مللنببات    0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

درٓص ، اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ ملَببارٗ ااببدل ّا ببْار وبلببا ملببتري  سببيْات ايفببوٗ يف التبب     
للنقارىات املتلدقٗ ّاادّل التبالٕ   LSDّمللرم٘ اتاِ الدالل٘ م وطبٔ  اهتبار 

 ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :( 32ددّل   
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( ّدْق مرّ  يف مَارٗ اادل ّا بْار ةبو أمبراق اللٔيب٘      32ٓتـجل مً ددّل   
سبي٘ مبىلكجر ّكبة مبً أمبراق       15الةوٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مبً      

 15سبيْات ة بل مبً     10ت هبووَه يف التبدرٓص "مبً    اللٔي٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْا   
سبيْات" لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف          10سي٘ ، أ ل مبً  
( ، ةٔينبا وْدبد مبرّ  ةبو      0.01سي٘ مىلكجر عيد مشتْٚ قاللب٘     15التدرٓص مً 

سبيْات ة بل مبً     10أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   
 10سببي٘ ّأمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً           15

 10سبيْات لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مببً          
( ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘  0.05سببي٘ عيببد مشببتْٚ قاللبب٘    15سببيْات ة ببل مببً 

سبببي٘ مبببىلكجر  15أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً  
 10( ، ٓلَٔه أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص مبً  31.232 

( ، ّأهب ا أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر      18.615سبي٘ مبتْسبت     15سيْات ة ل مً 
( ، مٔببىلوٕ يف 16.227سببيْات مبتْسببت    10سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً   

سبي٘   15وٕ كاىر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   املروب٘ اةّت أمراق اللٔي٘ الة
مىلكجر سٔح كاىر مَارٗ اادل ّا ْار لدَٓه أكبو ، ثبه أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ      

سببي٘ يف املروببب٘  15سببيْات ة ببل مببً  10وراّسببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً 
 10الجاىٔ٘ ، ثبه أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص أ بل مبً           

 يْات يف املروب٘ اةه ٗ .س

وبلا ملتري    الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارٗ اادل ّا ْار :(33ددّل   
 ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

  

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘ 14.565( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر   33ٓتـبببجل مبببً اابببدّل   
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

ٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  للتينٔبب٘ املَئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق الل   
( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘ أمبراق اللٔيب٘  ب  ا اػبةت       30.269للتينٔ٘ املَئ٘  

( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت 17.756علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘  
علٕ قّرات للتينٔب٘ املَئب٘ كاىبر مَبارٗ اابدل ّا بْار لبدَٓه أكبو مبً أمبراق           

 اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘  . اللٔي٘    ا 

حتلٔل التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للنَارات الة م٘ للتيب  ةاملشتقبل  :( 34ددّل   
 وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص

   

   

  



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 
 

 

 

   

 

 

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   44.960( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    34ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو قردببات مللنببات    0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

لة م٘ للتيب  ةاملشبتقبل وبلبا ملبتري  سبيْات ايفبوٗ يف      اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للنَارات ا
للنقارىبببات املتلبببدقٗ  LSDالتبببدرٓص ، ّمللرمببب٘ اتببباِ الداللببب٘ م وطبٔببب  اهتببببار   

 ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :(35ددّل  

 
  

( ّدببْق مببرّ  يف املَببارات الة مبب٘ للتيببب  ةاملشببتقبل ةببو  35ٓتـببجل مببً دببدّل  
سي٘ مىلكجر ّكة  15يف التدرٓص مً  أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه

سبيْات ة بل    10مً أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص "مً 
سبببيْات" لؼبببا  أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات   10سبببي٘ ، أ بببل مبببً  15مبببً 

( ، كنبا وْدبد   0.01سي٘ مىلكجر عيد مشتْٚ قالل٘    15هووَه يف التدرٓص مً 
سبيْات   10للٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص مبً  مرّ  ةو أمراق ا

سي٘ ّأمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص أ ل مً  15ة ل مً 
سبيْات لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مببً           10
متْسبت قردب٘   ( ، سٔح ةلب    0.01سي٘ عيد مشتْٚ قالل٘    15سيْات ة ل مً  10

سبببي٘ مبببىلكجر  15أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً  
 10( ، ٓلَٔه أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص مبً  70.982 

( ، ّأهب ا أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر      52.589سبي٘ مبتْسبت     15سيْات ة ل مً 
( ، مٔببىلوٕ يف 38.182يْات مبتْسببت   سبب 10سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً   

سبي٘   15املروب٘ اةّت أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   
مببىلكجر سٔببح كاىببر املَببارات الة مبب٘ للتيببب  ةاملشببتقبل لببدَٓه أكببو ، ثببه أمببراق  

 15سببيْات ة ببل مببً  10اللٔيبب٘ الةوببٕ وراّسببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً  
روب٘ الجاىٔ٘ ، ثه أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص سي٘ يف امل
 سيْات يف املروب٘ اةه ٗ . 10أ ل مً 

الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للنَارات الة م٘ للتيب   :( 36ددّل    
 ةاملشتقبل وبلا ملتري  ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

  

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘ 24.516( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر   36ٓتـبببجل مبببً اابببدّل   
 ٘ ( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01  إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب

للتينٔبب٘ املَئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات      
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( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘ أمبراق اللٔيب٘  ب  ا اػبةت       70.146للتينٔ٘ املَئ٘  
 اػببةت ( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا45.112علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘  

علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘ كاىر املَارات الة م٘ للتيب  ةاملشبتقبل لبدَٓه أكبو    
 مً أمراق اللٔي٘    ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘  . 

حتلٔل التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارات استظراف املشتقبل ككل  :( 37ددّل   
 التدرٓص وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف

   

   

  

ٙ 42.841( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    37ٓتـبببجل مبببً دبببدّل        ٔنببب٘ قالبببب٘   ( ٍّببب
( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو قردببات مللنببات    0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ ملَببارات استظببراف املشببتقبل ككببل وبلببا ملببتري  سببيْات ايفببوٗ يف  
للنقارىبببات املتلبببدقٗ  LSDالتبببدرٓص ، ّمللرمببب٘ اتببباِ الداللببب٘ م وطبٔببب  اهتببببار   

 ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :(38ددّل  

 
  

( ّدبْق مبرّ  يف مَبارات استظبراف املشبتقبل ةبو أمبراق         38ً ددّل   ٓتـجل م
سبي٘ مبىلكجر ّكبة مبً      15اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   

سيْات ة بل مبً    10أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص "مً 
سبيْات هبووَه    سبيْات" لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر       10سي٘ ، أ ل مً  15

( ، كنببا وْدببد مببرّ   0.01سببي٘ مببىلكجر عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   15يف التببدرٓص مببً 
سبيْات ة بل    10ةو أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   

 10سي٘ ّأمراق اللٔي٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص أ بل مبً         15مً 
 10راّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مببً     سبيْات لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ و     

( ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘   0.01سببي٘ عيببد مشببتْٚ قاللبب٘    15سببيْات ة ببل مببً  
سبببي٘ مبببىلكجر  15أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً  

( ، ٓلَٔه أمراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مبً        172.861 
( ، ّأهبب ا أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ    112.034سببي٘ مبتْسببت    15سببيْات ة ببل مببً    10

( ، 91.046سبببيْات مبتْسبببت    10كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص أ بببل مبببً  
مٔببىلوٕ يف املروببب٘ اةّت أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص   

سبي٘ مبىلكجر سٔبح كاىبر مَببارات استظبراف املشبتقبل لبدَٓه أكبو ، ثببه          15مبً  
سبيْات ة بل مبً     10مراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   أ

سببي٘ يف املروبببب٘ الجاىٔببب٘ ، ثبببه أمبببراق اللٔيبب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف    15
 سيْات يف املروب٘ اةه ٗ . 10التدرٓص أ ل مً 
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راف املشتقبل ككل الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ملَارات استظ :( 39ددّل  
 وبلا ملتري  ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

  

  

قالببب٘ ( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ 35.566( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر   39ابببدّل   ٓتـبببجل مبببً ا
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

للتينٔبب٘ املَئبب٘ ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات        
  ا اػبةت  ( ، ةٔينا ةل  متْست قرد٘ أمراق اللٔي٘  ب 164.654للتينٔ٘ املَئ٘  

( ، مما ٓبدل علبٙ أٌ أمبراق اللٔيب٘ ا اػبةت      103.097علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘  
علٕ قّرات للتينٔب٘ املَئب٘ كاىبر مَبارات استظبراف املشبتقبل لبدَٓه أكبو مبً          

 أمراق اللٔي٘    ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘  . 

 ىتائج الفزض الجاىي        : 
علبببٙ "وْدبببد مبببرّ   ات قاللببب٘ إسؼبببأٜ٘ ةبببو متْسبببت  ٓبببيؽ الفبببرض الجببباىٕ

 قردببات مللنببات اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ للني ببْر املشببتقبلٕ وبلببا ملببتري ات الدراسبب٘ ".        
ّللتشقببب  مبببً ٍبببيا الفبببرض م وطبٔببب  اهتببببار   ت ( ، ّسشببباة حتلٔبببل التببببآً    
لببدردات مللنببات اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ للني ببْر املشببتقبلٕ ّااببداّل التالٔبب٘ وْؿببجل   

  لك :

حتلٔل التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للني ْر املشتقبلٕ "اااى   :( 40ددّل   
 الداملٕ" وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص

   

   

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   38.154( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    40ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو قردببات مللنببات    0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

ري  سبيْات ايفبوٗ   اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للني ْر املشتقبلٕ "اااى  الداملٕ" وبلا ملبت 
للنقارىببات املتلببدقٗ  LSDيف التببدرٓص ، ّمللرمبب٘ اتبباِ الداللبب٘ م وطبٔبب  اهتبببار  

 ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :( 41ددّل  

 
  

( ّدببْق مببرّ  يف اااىبب  الببداملٕ ةببو أمببراق اللٔيبب٘        41ٓتـببجل مببً دببدّل     
سببي٘ مببىلكجر ّأمببراق اللٔيبب٘     15الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً     
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سببي٘   15سببيْات ة ببل مببً    10راّسببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً     الةوببٕ و
سبببي٘  15لؼبببا  أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً   

( ، ةٔينببا وْدبد مببرّ  ةبو أمببراق اللٔيب٘ الةوببٕ     0.05مبىلكجر عيبد مشببتْٚ قاللب٘      
ةوببٕ سببي٘ مببىلكجر ّأمببراق اللٔيبب٘ ال    15كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص مببً     

سيْات لؼا  أمراق اللٔي٘ الةوبٕ   10كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص أ ل مً 
  ً سبببي٘ مبببىلكجر عيبببد مشبببتْٚ قاللببب٘    15 كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مببب

(، كنببا وْدببد مببرّ  ةببو أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ وراّسببر سببيْات هببووَه يف      0.01 
لةوببٕ كاىببر سببيْات  سببي٘ ّأمببراق اللٔيبب٘ ا  15سببيْات ة ببل مببً   10التببدرٓص مببً  

سببيْات لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ وراّسببر        10هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً     
سبي٘ عيبد مشبتْٚ قاللب٘      15سبيْات ة بل مبً     10سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   

، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف  (0.01 
َٔه أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ وراّسبببر  ( ، ٓلببب50.587سبببي٘ مبببىلكجر   15التبببدرٓص مبببً 

( ، 48.125سبي٘ مبتْسبت     15سيْات ة ل مً  10سيْات هووَه يف التدرٓص مً 
سبيْات   10ّأه ا أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التدرٓص أ ل مبً  

( ، مٔببىلوٕ يف املروببب٘ اةّت أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات   31.116مبتْسببت   
سببي٘ مببىلكجر سٔببح كبباٌ اااىبب  الببداملٕ لببدَٓه       15التببدرٓص مببً  هببووَه يف 

 10أكبببو ، ثبببه أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ وراّسبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً   
سي٘ يف املروب٘ الجاىٔ٘ ، ثه أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات       15سيْات ة ل مً 

 سيْات يف املروب٘ اةه ٗ . 10هووَه يف التدرٓص أ ل مً 

الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للني ْر املشتقبلٕ "اااى   :( 42   ددّل 
 الداملٕ" وبلا ملتري  ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

  

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘ 19.997( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر   42ٓتـبببجل مبببً اابببدّل   
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

     ٕ قّرات  للتينٔبب٘ املَئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علبب
( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘ أمبراق اللٔيب٘  ب  ا اػبةت       46.298للتينٔ٘ املَئ٘  

( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت 28.815علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘  
علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘ كباٌ اااىب  البداملٕ لبدَٓه أكبو مبً أمبراق اللٔيب٘         

 ٘ املَئ٘  .    ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ

حتلٔل التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للني ْر املشتقبلٕ "اااى   :( 43ددّل   
 امللريف" وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص
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( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   50.123( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    43ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو قردببات مللنببات    0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

ريف" وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للني ْر املشتقبلٕ "اااى  املل
للنقارىبببات املتلبببدقٗ  LSDالتبببدرٓص ، ّمللرمببب٘ اتببباِ الداللببب٘ م وطبٔببب  اهتببببار   

 ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :( 44ددّل  

 
 

 

( ّدْق مرّ  يف اااى  امللريف ةو أمراق اللٔيب٘ الةوبٕ    44ٓتـجل مً ددّل   
أمبراق اللٔيب٘   سبي٘ مبىلكجر ّكبة مبً      15كاىبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مبً      

سببي٘ ،  15سببيْات ة ببل مببً  10الةوببٕ وراّسببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص "مببً  
سبببيْات" لؼبببا  أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف         10أ بببل مبببً  

( ، كنبا وْدبد مبرّ  ةبو      0.01سي٘ مىلكجر عيد مشتْٚ قاللب٘     15التدرٓص مً 
سبيْات ة بل مبً     10التبدرٓص مبً    أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف

 10سببي٘ ّأمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً           15
 10سبيْات لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مببً          

( ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘  0.01سببي٘ عيببد مشببتْٚ قاللبب٘    15سببيْات ة ببل مببً 
سبببي٘ مبببىلكجر  15سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً  أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر

 10( ، ٓلَٔه أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص مبً  39.736 
( ، ّأهب ا أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر      30.305سبي٘ مبتْسبت     15سيْات ة ل مً 

( ، مٔببىلوٕ يف 20.154سببيْات مبتْسببت    10سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً   
سبي٘   15روب٘ اةّت أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   امل

مىلكجر سٔح كاٌ اااى  امللريف لدَٓه أكو ، ثه أمراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر    
سي٘ يف املروب٘ الجاىٔ٘ ، ثه  15سيْات ة ل مً  10سيْات هووَه يف التدرٓص مً 

سببيْات يف  10يف التببدرٓص أ ببل مببً   أمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه   
 املروب٘ اةه ٗ .

الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للني ْر املشتقبلٕ "اااى   :(45ددّل  
 امللريف" وبلا ملتري  ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

  

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘ 12.108( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر   45ٓتـبببجل مبببً اابببدّل   
( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات  0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

َئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات     للتينٔبب٘ امل
( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘ أمبراق اللٔيب٘  ب  ا اػبةت       36.616للتينٔ٘ املَئ٘  
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( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت 25.111علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘  
ه أكو مً أمراق اللٔي٘    علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘ كاٌ اااى  امللريف لدَٓ

 ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘  . 

وبلا  حتلٔل التبآً لدردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للني ْر املشتقبلٕ ككل :( 46ددّل   
 ملتري  سيْات ايفوٗ يف التدرٓص

   

   

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالبببب٘   40.633( إٌ  ٔنبببب٘   ف( كاىبببر    46ٓتـبببجل مبببً دبببدّل      
( ، ممببا ٓببدل علببٙ ّدببْق مببرّ  ةببو قردببات مللنببات    0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ   

اةسرٓ٘ للني ْر املشتقبلٕ ككل وبلا ملتري  سيْات ايفوٗ يف التبدرٓص،   اليةٔ٘
للنقارىات املتلدقٗ ّاادّل التبالٕ   LSDّمللرم٘ اتاِ الدالل٘ م وطبٔ  اهتبار 

 ْٓؿجل  لك :

 للنقارىات املتلدقٗ LSDاهتبار  :(47ددّل  

 
 

 

( ّدببْق مببرّ  يف املي ببْر املشببتقبلٕ ةببو أمببراق اللٔيبب٘     47ٓتـببجل مببً دببدّل     
سبي٘ مبىلكجر ّكبة مبً أمبراق       15رٓص مبً  الةوٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف التبد    

 15سبيْات ة بل مبً     10اللٔي٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص "مبً       
سبيْات" لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر سبيْات هبووَه يف          10سي٘ ، أ ل مبً  
( ، كنبا وْدبد مبرّ  ةبو      0.01سي٘ مىلكجر عيد مشتْٚ قاللب٘     15التدرٓص مً 
سبيْات ة بل مبً     10لةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   أمراق اللٔي٘ ا

 10سببي٘ ّأمببراق اللٔيبب٘ الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً           15
 10سبيْات لؼبا  أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر سبيْات هبووَه يف التبدرٓص مببً          

ردبب٘ ( ، سٔببح ةلبب  متْسببت ق 0.01سببي٘ عيببد مشببتْٚ قاللبب٘    15سببيْات ة ببل مببً 
سبببي٘ مبببىلكجر  15أمبببراق اللٔيببب٘ الةوبببٕ كاىبببر سبببيْات هبببووَه يف التبببدرٓص مبببً  

 10( ، ٓلَٔه أمراق اللٔي٘ الةوٕ وراّسر سيْات هووَه يف التدرٓص مبً  90.323 
( ، ّأهب ا أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ كاىبر      78.430سبي٘ مبتْسبت     15سيْات ة ل مً 

( ، مٔببىلوٕ يف 51.270تْسببت   سببيْات مب 10سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً   
سبي٘   15املروب٘ اةّت أمراق اللٔي٘ الةوٕ كاىر سيْات هووَه يف التبدرٓص مبً   

مىلكجر سٔح كاٌ مي ْرٍه املشبتقبلٕ أمـبل ، ثبه أمبراق اللٔيب٘ الةوبٕ وراّسبر        
سي٘ يف املروب٘ الجاىٔ٘ ، ثه  15سيْات ة ل مً  10سيْات هووَه يف التدرٓص مً 

 ٘ سببيْات يف  10الةوببٕ كاىببر سببيْات هببووَه يف التببدرٓص أ ببل مببً      أمببراق اللٔيبب
 املروب٘ اةه ٗ .
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الفرّ  يف متْست قردات مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ للني ْر املشتقبلٕ ككل وبلا   :(48ددّل  
 ملتري  ا ؼْل علٙ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘

  

  

( ٍّبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘ 28.819( أٌ  ٔنببب٘   ت ( كاىبببر   48ٓتـبببجل مبببً اابببدّل   
 ( لؼببا  أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات 0.01إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘   

للتينٔبب٘ املَئبب٘  ، سٔببح ةلبب  متْسببت قردبب٘ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت علببٕ قّرات      
( ، ةٔينا ةل  متْسبت قردب٘ أمبراق اللٔيب٘  ب  ا اػبةت       82.914للتينٔ٘ املَئ٘  

( ، ممببا ٓببدل علببٙ أٌ أمببراق اللٔيبب٘ ا اػببةت 53.926علببٕ قّرات للتينٔبب٘ املَئبب٘  
املشتقبلٕ أمـل مً أمبراق اللٔيب٘  ب      علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘ كاٌ مي ْرٍه

 ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ املَئ٘ . 

 ىتائج الفزض الجالح     : 
 ٘ ٘  ٓيؽ الفرض الجالح علٙ "  وْدد عة ٘ اروبا ٔب  ةبو حمباّر   اسؼبأٜا  قالب

اسبببتبٔاٌ مَبببارات استظبببراف املشبببتقبل  لبببدٖ مللنبببُ اليةٔببب٘ اةسبببرٓ٘ ّحمببباّر         
 ٕ " .استبٔاٌ املي ْر املشتقبل

استبٔاٌ  ّللتشق  مً ػش٘ ٍيا الفرض م عنل مؼفْم٘ اروبا  ةو حماّر
مَارات استظراف املشتقبل  لدٖ مللنُ اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ّحماّر استبٔاٌ املي بْر  

 املشتقبلٕ ّاادّل التالٕ ْٓؿجل  ٔه ملامةت االروبا  :

 ْتظراف املشتقبل  لدٖ مللنارات اساستبٔاٌ مَ مؼفْم٘ االروبا  ةو حماّر : ( 49ددّل     
 اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ّحماّر استبٔاٌ املي ْر املشتقبلٕ

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 0.05*  قال عيد        0.01** قال عيد 
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اسببتبٔاٌ  ( ّدببْق عة بب٘ اروبببا   ببرقٖ ةببو حمبباّر   49ٓتـببجل مببً ااببدّل    
مَارات استظراف املشتقبل  لدٖ مللنُ اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ّحماّر استبٔاٌ املي بْر  

اااى  الداملٙ كلنبا  اقت   ، مكلنا  اق 0.05،  0.01املشتقبلٕ عيد مشتْٚ قالل٘ 
مَارات استظراف املشتقبل  لدٖ مللنُ اليةٔ٘ اةسرٓ٘ مبشاّرٍا "مَارٗ كظت 
اللة ٘ ةو اةسباة ّاليتباٜر ، مَبارٗ اسبتٔلاة القـبآا  ات اللة ب٘ ةاملشبتقبل ،       

يف الللْو املفتلف٘ ، مَارٗ التفك  اليا د ، املَارات الة م٘  ّاال ةيفمَارٗ البشح 
لفَببه ا اؿببر ككببل ، مَببارٗ الؼببْرٗ املشببتقبلٔ٘ "سببٔيارْٓ الروٓبب٘ املشببتقبلٔ٘" ،        
مَببارات ا ببا  القببرار ، مَببارٗ ااببدل ّا ببْار ، املَببارات الة مبب٘ للتيببب  ةاملشببتقبل  
ككببببل" ، كببببيلك كلنببببا  اق اااىبببب  امللببببريف كلنببببا  اقت مَببببارات استظببببراف    

"مَببارٗ كظببت اللة بب٘ ةببو    املشببتقبل  لببدٖ مللنببُ اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ مبشاّرٍببا      
اةسباة ّاليتاٜر ، مَارٗ استٔلاة القـآا  ات اللة ٘ ةاملشتقبل ، مَارٗ البشبح  

يف الللبببْو املفتلفببب٘ ، مَبببارٗ البببتفك  اليا بببد ، املَبببارات الة مببب٘ لفَبببه       ّاال بببةيف
ا اؿببر ككببل ، مَببارٗ الؼببْرٗ املشببتقبلٔ٘ "سببٔيارْٓ الروٓبب٘ املشببتقبلٔ٘" ، مَببارات  

 لقرار ، مَارٗ اادل ّا ْار ، املَارات الة م٘ للتيب  ةاملشتقبل ككل" .ا ا  ا

 :  يتضح مً خالل اليتائج الشابل عزضَا ما يل 
    قردببات مللنببات اليةٔب٘ اةسببرٓ٘ للنَببارات الة مبب٘  متْسبت  ّدبْق مببرّ  ةببو

 ٔنبب٘  ف ةلريببر  لفَببه ا اؿببر ككببل وبلببا ملببتري  سببيْات ايفببوٗ يف التببدرٓص  
لؼبببا  املللنبببات   (0.01ٍبببٙ  ٔنببب٘ قالببب٘ إسؼبببأٜا عيبببد مشبببتْٚ      ( 44.854ّ 

 اةكجر يف سيْات ايفوٗ .
         ّدبببْق مبببرّ  ةبببو متْسبببت قردبببات عٔيببب٘ البشبببح يف املَبببارات الة مببب٘ لفَبببه

 ٔنببب٘  ت  ا اؿبببر وبلبببا للشؼبببْل علبببٙ قّرات التينٔببب٘ املَئببب٘ سٔبببح ةلريبببر       
لؼببا  أمببراق   (0.01( ٍّببٙ  ٔنبب٘ قالبب٘ إسؼببأٜا عيببد مشببتْٚ قاللبب٘      30.127 

 .اللٔي٘ ا اػةت علٕ قّرات للتينٔ٘ 
       ملَبارات الة مب٘   ّدْق مرّ  ةو متْسبت قردبات مللنبات اليةٔب٘ اةسبرٓ٘ يف ا

      ٔنبب٘  ، سٔببح ةلريببر للتيببب  ةاملشببتقبل وبلببا ملببتري  سببيْات ايفببوٗ يف التببدرٓص  
( ، ممبا ٓبدل علبٙ    0.01( ٍّٙ  ٔن٘ قالب٘ إسؼبأٜا عيبد مشبتْٚ      44.960  ف(  

 لؼا  اةكجر هوٗ .دْق مرّ  ّ
          ّ٘دْق مرّ  ةو متْسبت قردبات مللنبات اليةٔب٘ اةسبرٓ٘ يف املَبارات الة مب

للتيب  ةاملشتقبل وبلَا للشؼْل علٙ قّرات التينٔ٘ املَئ٘ لؼبا  ا اػبةت   
( ٍّٙ  ٔنب٘  24.516 ٔن٘   ت ( كاىر   علٙ قّرات التينٔ٘ املَئ٘ سٔح ةلرير 

 ( 0.01مشتْٚ قالل٘   قال٘ إسؼأٜا عيد
            ُّدببْق عة بب٘ اروبببا   ببرقٖ ةببو مَببارات استظببراف املشببتقبل  لببدٖ مللنبب

 . 0.05،  0.01املي ْر املشتقبلٕ عيد مشتْٚ قالل٘  ّاليةٔ٘ اةسرٓ٘ 
    ّوْؿجل اليتاٜر الشاة  عرؿَا أٌ املللنات  اة ل يف سيْات ايفبوٗ ّاة بل يف

تلكً مَبارات اةقاٛ التدرٓشبٕ املروبطب٘    ا ؼْل علٙ قّرات التينٔ٘ املَئ٘ مي
ةاستظبببراف املشبببتقبل ةدردببب٘ أ بببل مبببً املللنبببات اةكجبببر يف سبببيْات ايفبببوٗ       
ّا اػببةت علببٙ قّرات التينٔبب٘ املَئبب٘ ممببا ٓبب ثر علببٙ مَببارات الببتفك  الببيت    
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سببْف ميتلكَببا املتللنببٌْ ، ممببا ْٓدبب  أٍنٔبب٘ وْدٔببُ ااَببْق لتينٔبب٘ املَببارات     
دٓجٕ التفرز ، ّمبً ثبه وشبلٙ الدراسب٘ ا الٔب٘ إت ّؿب        املَئ٘ للنللنات س

وؼببببْر مقببببي  ملدّىبببب٘ الكيّىٔبببب٘ لتينٔبببب٘ اةقاٛ التدرٓشببببٕ ملللنببببات اليةٔبببب٘   
اةسرٓ٘ يف ؿْٛ مَارات استظراف املشتقبل ، ّٓتـجل  لك مً هةل االداةب٘  

 علٙ التشاول ايفامص للبشح .

  لإلجابة عل  الشؤال اخلامص للبخح والذي ييص عل : 
مببا التؼببْر املقببي  ملدّىبب٘ الكيّىٔبب٘ لتينٔبب٘ مَببارات استظببراف املشببتقبل         

 (ملللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ؟
يف ؿبببْٛ مبببا أسبببفرت عيبببُ اليتببباٜر الشببباة  عرؿبببَا للبشبببح مبببً  ؼبببْر لبببدٚ     
املللنات سدٓجٕ التفبرز يف امبتةا املَبارات التدرٓشبٔ٘ االقأٜب٘ املروبطب٘ ةتينٔب٘        

لبببدٚ املبببتللنو ، ّاسبببتكنااًل لألٍبببداف البببيت ٓشبببلٙ مَبببارات استظبببراف املشبببتقبل 
، ّمتظًٔا م  التطْر التكيْلبْدٕ ّوطبْر اةسبالٔ  املفتلفب٘      إت حتقٔقَا البشح

للتبببدرٓ  ٓبببته يف ٓلبببٙ عبببرض لتؼبببْر مقبببي  ملدّىببب٘ وللٔنٔببب٘ الكيّىٔببب٘ لتينٔببب٘   
ٓ    املَارات التدرٓشٔ٘ املروبطب٘ ةاستظبراف املشب     .٘تقبل لبدٚ مللنبات اليةٔب٘ اةسبر

٘  ةبرامر  أسبريف  املبدّىات  سٔبح ُولبد   ٘  الظببكات  ةبوامر  املظبارك  البيت  االدتناعٔب
٘  عَرت ٗ  2 الْٓب   مب   مقيىب ُ  وتنٔبز  ملبا  اىتظبارًا ّ لبك   ّ طبَر ً  ةب  التفاعلٔب٘،  مب

 ةبو  اإللكيّىٔ٘ التذنلات ّوظكٔل ، إلَٔا املشتفٔدًٓ  بل مً املباطر ّالْػْل
  ً ً  مـبةً  ٍبيا  ميَبا،  حمررَٓبا ّاملشبتفٔدٓ ٕ  لشبذل  وْم ٍبا  عب  للنبْاق  أرطبٔف

 (2006مراز ، عبد الرمحً،( .املطلْة٘ للنللْم٘ الْػْل ٓشَل مما ةَا، املتاس٘

 ّمٔنا ٓلٙ عرض لتؼْر مقي  للندّى٘ االلكيّىٔ٘ :

 املكرتحة: اإللكرتوىية للندوىة التعليني التصنيه أواًل: إعداد 
ٕ  ةالتؼبنٔه  ٓقؼبد  ٘  اإلدبراٛات  ّػبت  التللٔنب  التللبٔه   بٔه لتي الة مب
 ُ ِ  ، ّحتلٔلب ِ  ، ّوطبْٓر ُ  ، ّويفٔبي ً  ، ّوقْميب ٘  أٍبداف  حتقٔب   أدبل  مب  وللٔنٔب
 ٗ ٕ  التؼبنٔه   بْ ز  إجيباق  سببٔل  ّيف ، حمبدق ٘   امبر  اةىشب   التللٔنب  الباسجب

٘  اةقةٔات مً ّعدق التللٔنٕ التؼنٔه  ا ز علٙ ةاال ةيف  وؼبنٔه  يف املفتؼب
٘  املْا ب   ٕ التلل الينبْ ز  اهتٔبار  ّم التللٔنٔب ُ   ملبا  ) كنب   ( بلب  ٔنب ً  ٓتنٔبز ةب  مب
 اليؤ ، إعاقٗ أّ التلدٓل أّ اإلؿام٘ ةْاسطتُ مٔنكً ّإمكاىٔ٘ التلدٓل، املرّى٘
 متبباقالً  اعتناقًا أٌ ٍياا كنا املي ْم٘ مً مكٌْ أّ عيؼر أٖ مً البدٛ ّميكً

ةُ ، ّٓظبنل الينبْ ز    ّٓتىلثر مُٔ مٔ ثر اآلهر علٙ ملتند مكٌْ مكل املكْىات ةو
٘  اة-  كن ( علٙ اللياػر التالٔ٘  الريآات اللامب٘  بلتللٔنٕ لا  -ٍبداف التللٔنٔب

ايفببدمات التللٔنٔبب٘  -االىظببط٘ التللٔنٔبب٘ -افتببْٚ التللٔنببٕ -الفٝبب٘ املشببتَدم٘
 .  ( 166،2006مؼطفٙ، أكرو متشٕ ،(  اسالٔ  التقْٓه (. -املشاىدٗ 

 لكيّىٔ٘ :ّمٔنا ٓلٙ عرض للياػر التؼنٔه التللٔنٕ للندّى٘ اإل

  :الفئة املشتَدفة للندوىة اإللكرتوىية 
   .مللنات اليةٔ٘ اةسرٓ٘ 

 : اهلدف العاو للندوىة اإللكرتوىية 
وَببدف املدّىبب٘ إلببٕ وينٔبب٘ املَببارات اةقأٜبب٘ املروبطبب٘ ةاستظببراف املشببتقبل لببدٚ 

  .مللنات اليةٔ٘ االسرٓ٘
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 : االٍداف التعلينية للندوىة اإللكرتوىية 
 ن٘ اليةٔ٘ اةسرٓ٘ ةلد قراس٘ حمتْٚ املدّى٘ االلكيّىٔ٘ أٌ :وشتطٔ  ملل 
 . ُولرف مفَْو استظراف املشتقبل 
 . ُ٘ٓولدق أٍنٔ٘ مَارات استظراف املشتقبل ملللن٘ اليةٔ٘ االسر 
 . وْؿجل أٍنٔ٘ وينٔ٘ مَارات استظراف املشتقبل للنتللنو 
 . وشتيتر أىْايف مَارات استظراف املشتقبل 
  مَه ا اؿر .وؼيت مَارات 
 . ُولدق مَارات التيب  ةاملشتقبل 
 . ٘ٔوشتيبت أٍنٔ٘ ودرٓ  املتللنو علٙ ّؿ  التؼْرات املشتقبل 
     ٛىظبببط٘ وللٔنٔببب٘ وينبببٕ لبببدٖ املبببتللنو     أوقبببٔه مَاراوَبببا التدرٓشبببٔ٘ يف ةيبببا

 استٔلاة اةسداخ ااارٓ٘ .
          دٚ وقببي  ةلببض اةىظببط٘ التللٔنٔبب٘ الببيت وينٔبب٘ مَببارات ااببدل ّا ببْار لبب

 املتللنو 
 . ويا ع  ر  وينٔ٘ مَارات التفك  اليا د لدٚ املتللنو 

 : عياصز احملتوى التعليني للندوىة اإللكرتوىية 
 . مقدم٘ عً استظراف املشتقبل 
 . مكْىات مَارات استظراف املشتقبل 
 .  ر   وينٔ٘ مَارات مَه ا اؿر للنتللنو  
 تللنو  . ر  وينٔ٘ مَارات التبْٛ ةاملشتقبل لدٖ امل 
  . قراسات يف التلله مً أدل استظراف املشتقبل 
  . مقاالت يف التلله مً ادل املشتقبل 
    تببارة ّأىظببط٘ مللنببات اليةٔبب٘ اةسببرٓ٘ لتنٔبب٘ مَببارات استظببراف املشببتقبل

 لدٖ املتللنو .
 : ثاىيًا : مزحلة تيفيذ وإىتاج املدوىة اإللكرتوىية 
  :الربامج املشتخدمة 
  ّىببب٘: م اىظببباٛ املدّىببب٘ ةْاسبببط٘    إىظببباٛ املدBlogger   ُسٔبببح م مبببً هةلببب )

حتْٓل التؼنٔه الْر ٕ إت مدّى٘ إلكيّىٔ٘، ّ بد م اهتٔبارِ ةىبُ مبً أسبَل      
أى نبب٘ إقارٗ افتببْٚ ، إؿببام٘ إت  ْوببُ مببً سٔببح االىتظببار ّاالسببتفداو علببٙ     

 االىيىر .
    كتاة٘ اليؼْؾ : استفدو يف كتاة٘ اليؼْؾ ةرىامرMicrosoft Word xp) 
       ملاا٘ الؼْر الجاةت٘ ّالرسبْمات التفطٔطٔب٘: ةاسبتفداو ةرىبامرAdobe 

Photoshop ) 

 : األىشطة التعلينية املشتخدمة يف املدوىة 
اةىظط٘ التللٔنٔ٘ املشتفدم٘ لتينٔب٘ مَبارات استظبراف املشبتقبل يف املدّىب٘      

 املقيس٘ مَٕ :
  دّىات اليةْٓبب٘ الببيت وجببرٖ اااىبب  رةببت افتببْٚ الللنببٕ ةاملدّىبب٘ مبْا بب  ّاملبب

 امللريف للنللنات مٔنا ٓروبت ةاملَارات اليت وتـنيَا املدّى٘ .
    عبببرض مقبببا   مٔبببدْٓ ةىظبببط٘ ودرٓشبببٔ٘ وبببروبت ةتينٔببب٘ مَبببارات استظبببراف

 املشتقبل لدٖ املتللنو .
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     ةياٛ أىظط٘ ودرٓشٔ٘ ولاّىٔ٘ ةو املللنات لتينٔ٘ مَبارات استظبراف املشبتقبل
 تللنو  مً هةل التْاػل ةاملدّى٘ .لدٖ امل

     ميا ظبب٘ املظببكةت املفتلفبب٘ املروبطبب٘ ةالتفاعببل مبب  املببتللنو لتينٔبب٘ املَببارات
مَبببارات استظبببراف املشبببتقبل ، مبببً هبببةل التْاػبببل املتبببزامً أّ  ببب  املتبببزامً   

 ةاملدّى٘  .

 :حتكيه املدوىة اإللكرتوىية 
٘ اسببببتفدامَا لتشقٔبببب  م حتكببببٔه املدّىبببب٘ التللٔنٔبببب٘ للتشقبببب  مببببً إمكاىٔبببب 

اةٍببداف الببيت اىظببٝر مببً أدلببَا ، ّم عرؿببَا علببٙ حمكنببو يف جمببال وقئببات     
التللٔه ، ّ لك ةَدف التششو ّالتطبْٓر، ّاالسبتفاقٗ مبً وْدَٔباوَه، ّكاىبر      
وْدَٔببات الشبباقٗ افكنببو وببروبت ةلببٌْ ّسذببه ايفببت ستببٙ ٓتياسبب  مبب  لببٌْ          

 التلدٓةت اليت ا رٍا الشاقٗ افكنبٌْ. ايفلفٔ٘ ّٓكٌْ مرحيًا لللو . ّم إدراٛ 
 ( املدّى٘ يف طكلَا اليَاٜٕ .4،3،2،1ّْٓؿجل طكل ر ه   

 

 

 

 

 

 

 

 الْادَ٘ الرٜٔشٔ٘ التفاعلٔ٘ للندّى٘ االلكيّىٔ٘ املقيس٘ :(1طكل ر ه   

 

 

 

 

 

 

 ّادَ٘ اةٍداف التللٔنٔ٘  للندّى٘ االلكيّىٔ٘ املقيس٘ :(2طكل ر ه   
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 ٚ املدّى٘ االلكيّىٔ٘ املقيسّ٘ادَ٘ حمتْ :(3طكل ر ه   

 الْادَ٘ الداهلٔ٘ للتشكه يف املدّى٘ التللٔنٔ٘ :( 4طكل ر ه    

 : توصيات البخح 
  :يف ؿْٛ ما أسفرت عيُ ىتاٜر البشح ميكً إجيا  وْػٔات البشح مٔنا ٓلٙ 
        ٘وـنو ةرامر التينٔ٘ املَئب٘ ملللنبات اليةٔب٘ االسبرٓ٘ قّرات ودرٓبٔبُ لتينٔب

 وَه علٙ وينٔ٘ مَارات استظراف املشتقبل لدٖ املتللنو . درا
  ٓاللنل ّّرغ الدّرات هةل مً املللنات ودر  ٙ  ةظبكل  املبدّىات  اسبتفداو  علب

 ٓشاٍه يف التينٔ٘ املَئ٘ الياؤ٘ للنللن٘ . ، وللٔنٕ
        اىظاٛ املدّىات التللٔنٔ٘ البيت وشباٍه يف وطبْٓر التينٔب٘ املَئب٘ للنللنبات يف

 ملفتلف٘ املروبط٘ ةتفطٔت ّويفٔي ّوقْٓه عنلٔ٘ التلله .ااْاى  ا
      وينٔبببببب٘ كفآببببببات مللنببببببات اليةٔبببببب٘ اةسببببببرٓ٘ يف اسببببببتفداو املشببببببتشدثات

 التكيْلْدٔ٘ ّوْعٔفَا يفدم٘ اللنلٔ٘ التللٔنٔ٘ التللنٔ٘ .
       وطببْٓر ّوـببنو ةببرامر اعببداق مللنببات اليةٔبب٘ االسببرٓ٘ مببا ٓكفببل امتةكَببا

شبباعد علببٙ وينٔبب٘ مَببارات استظببراف املشببتقبل لببدٚ   للنَببارات اةقأٜبب٘ الببيت و 
 املتللنو .
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   وطببْٓر ملَببارات الطالبببات املللنببات اسببتفداو التكيْلْدٔببا ّاالسببتفاقٗ ميَببا يف
 وفلٔل عنلٔ٘ التلله  .

           ْٗأعداق املقبآٔص الللنٔب٘ املقييب٘ البيت ميكبً اسبتفدامَا لتشدٓبد ىقبا  القب
٘ ملللنببات اليةّالـببلت يف اةقاٛ التدرٓشببٕ   ّإمكاىٔبب٘ ةيبباٛ ةببرامر    ٔبب٘ اةسببرٓ

 عةدٔ٘ وشاٍه يف التششو ّالتطْٓر .

 : املزاجع 
 : اوال :املزاجع العزبية 

جملبُ امبةل، اللبدق    :القباٍرٗ   .الدراسات املشتقبلٔ٘ يف هطبر   .( 2003اللٔشْٖ   ،اةرأٍه  
 ، ٓيآر .11

شلٔببل اإلسؼبباٜٕ يف  ميبباٍر البشببح ّ ببر  الت  .(  1996ػبباق  ،  مببال     ّأةببْ سطبب  ، مبب اق   
 مكتب٘ اةدملْ املؼرٓ٘ . : ِالقاٍر .الللْو اليةْٓ٘ ّاليفشٔ٘ ّاالدتناعٔ٘ 

كلٔب٘  .( . إعبداق املللبه ّمْادَب٘ حتبدٓات املشبتقبل      2010أةْ الشلْق ، سلٔد  ُ حمنْق     
 .(67 25جمل٘ قراسات ورةْٓ٘ ّىفشُٔ ، اةرٓل مر  ،اليةٔ٘ ةالز ا ٓ 
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داملُ  .مً اايص ّالتفؼؽ الدراسٕ ّالتشؼٔل االكاقميٕ لدٖ  لب٘ كلٔ٘ اليةٔ٘ 

 اليفشبٔ٘ املؼبرٓ٘   را  ( ، ا لبد ايفبامص     الز ا ٓ  ، قراسات ىفشٔ٘ ، راةطب٘ االهؼبأٜو  
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